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Circulação: Território do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Distribuição gratuita

Novos servidores são
empossados em Manhuaçu

Se o Senador que tem prova
comprovada de crime, a justiça
manda soltar.
Acreditar em quem no Brasil?

O

senador Delcídio do Amaral
(PT-MS) teve sua prisão revogada nesta sexta-feira pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki. Ele estava preso
desde novembro do ano passado acusado
de atrapalhar as investigações da operação
Lava-Jato. Não há detalhes sobre a decisão, que está em segredo de Justiça. Além
de Delcício do Amaral, o chefe de gabinete do senador, Diogo Ferreira, também
foi solto.
Pela decisão de Zavascki, o senador terá
que ficar em casa nas noites e nos dias de
folga das atividades parlamentares. Delcídio teve autorizada a volta ao trabalho
no Senado. Na Casa, devido a sua prisão,
ele responde a processo no Conselho de
Ética. Caso tenha o mandato cassado ele
terá que permanecer na residência todo o
tempo.
O STF decretou a prisão do senador - a

primeira de um parlamentar no exercício
do mandato - pelo fato de, segundo o Ministério Público Federal, Delcídio ter atuado para impedir Cerveró de fazer delação.
A prisão do senador foi embasada em
uma gravação apresentada à Procuradoria-Geral da República por Bernardo Cerveró, filho do ex-diretor da Petrobras Nestor Cerveró. Segundo a procuradoria, o
senador ofereceu R$ 50 mil por mês para
Cerveró e sua família, além de um plano
de fuga.
Segundo os procuradores, o objetivo de
Delcídio era evitar que o ex-diretor fizesse acordo de delação premiada. Os fatos
ocorreram em uma reunião da qual participaram Bernardo Cerveró, o ex-advogado de Cerveró Edson Ribeiro e o senador
Delcídio.
Em dezembro, o procurador-geral da
República Rodrigo Janot chamou Delcídio de "agente criminoso".
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EDITORIAL

O povo brasileiro merece o
governo que tem
Infelizmente o Brasil está em uma situação complicada, nInfelizmente o Brasil está em uma situação complicada, ninguém
entende mais nada, a corrupção entranhou na máquina administrativa, no executivo, legislativo e judiciário, e as nossas Forças
Armadas, será que não se contaminaram? Estamos à beira de uma
guerra civil tudo isso, porque as instituições estão contaminadas
pela corrupção. Pessoas influentes dos três poderes são os responsáveis pela corrupção, agora fica essa briga de rato e gato. De
um lado escancarado para todo mundo ver, o rombo provocado
pela quadrilha investigada pela Lava Jato, dezenas de bandidos
de colarinho branco cumprindo pena. Outro fato intrigante são as
acusações que pesa sobre o ex-presidente Lula e seus familiares,
o que se pergunta é: porque apesar de todas as evidencias de culpabilidade do milagre econômico em que em poucos anos os familiares do ex-presidente ficaram milionários, e altas autoridades
como ministros e a própria Presidenta saem em defesa de Lula.
Será que esse pessoal acha que os brasileiros são idiotas?
Dizem que o costume do cachimbo deixa a boca torta, e são
estes fatos que levaram a corrupção brasileira atingir todos os
seguimentos da sociedade, normalmente em conversas de desonestidade, corrupção dizem de minoria, mas a pratica revela uma
porcentagem bem abrangente, se fosse minoria, a câmara dos deputados já teria cassado os corruptos, na justiça não teria falsos
juízes e promotores, nas prefeituras e câmaras Brasil a fora os políticos não teriam tantos processos, mas a realidade aponta para
fatores impressionantes, tanto assim o é que os homens honestos
não querem entrar na política, e aí cada ano que passa prosperam
os maus.
Hoje para ser prefeito de uma cidade de 20 mil a 30 mil habitantes, onde o salário do prefeito pode atingir até R$ 30 mil reais,
no mínimo para ser eleito o candidato teria que gastar mais ou
menos um milhão de reais, que milaFale com a redação
gre é esse que em quatro anos ele não
contato@jm1.com.br ganharia tanto assim.
(33)3331-8409
Nossa situação vai melhorar a medida que se modificar a percepção média do brasileiro, qual seja, a crença infantil em que lhe é devida a
tutela do Estado - mentalidade tacanha agravada por governos que
tentam converter o Brasil em uma nação de funcionários públicos
e beneficiários de "bolsas". Seremos outro país, quando cada um
pensar mais no que pode fazer e menos no que pode receber.
Há, pois, uma receitinha perfeita para... manter o atraso. Basta
seguir elegendo políticos populistas. Veja o absurdo que aconteceu dia 18 a justiça solta o Senador Delcídio, o único que existem
vídeo comprovando o seu crime, os brasileiros estão revoltados
com tamanha injustiça, levando o povo acreditar que o crime
compensa.
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ESCREVA-NOS, SERÁ UM PRAZER DIVULGAR SUA CARTA.
LEIA ACIMA COMO FAZER E MÃO NA CANETA OU NO TECLADO.

CARTA DOS LEITORES

A HIPOCRISIA DO COMUNISMO

Karl Marx nunca trabalhou em sua vida, e sempre viveu no luxo e na riqueza, pois se casou com
uma milionária aristocrata chamada Jenny Marx,
filha do Barão Von Westphalen.
Karl Marx sempre criticou o capitalismo e com
suas ideias socialistas foi o artífice do comunismo, regime que ceifou mais de 120 milhões de
pessoas em todo o mundo.
O socialismo nunca deu certo em nenhum lugar
do planeta. E nem dará! Lulla e Dilma esforçam-se para transformar o Brasil num regime de socialismo bolivariano. Um nome diferente para comunismo!
Não somos solidários como alguns animais, e
exemplifico o elefante, este magnífico paquiderme que morre em pé, cercado pelos amigos mais
jovens.
Não somos generosos como alguns animais, e
exemplifico o cachorro, que sempre dá amor ao
seu dono, de forma incondicional.
Não somos esforçados, organizados e nem disciplinados como alguns animais, e exemplifico as
formigas e as abelhas, onde cada um cumpre seu
papel, sem rebeldia e sem contestação.
Não somos mansos como alguns animais, e
exemplifico a ovelha, cuja única defesa é o "berro". Adolph Hitler que o diga!
Muitos animais são mais amigos e mais fiéis
que o homem, e o homem é o único animal criado

à semelhança de Deus. Parece paradoxal, mas
não é, o homem quando cede ao pecado é pior
que o animal. Muito pior!
Eu sou pela DEMOCRACIA! Do grego, demos
é povo e cratos é poder, isto é, democracia é poder que vem do povo. Mas a realidade brasileira é
tão outra, meus prezados!
Não vivemos poder que emana do povo. Faz
uma penca de anos que a população brasileira
não é beneficiada pela essência da democracia,
e somos vítimas de uma falsa democracia onde
padecemos uma tributação absurdamente alta,
(pagamos cerca de 5 meses/ano só de impostos),
e sem praticamente nenhum retorno por parte do
Estado.
E Dilma, está LOUCA, quer aumentar impostos!
Eu proponho mais uma vez, reduza seus 39
ministérios para apenas 12. Reduza seus gastos
estratosféricos porque não somos palhaços. Baixe sua bola, vivente!
Você, Dilma, é tonga demais para entender o
que recomendo, e sei que não fará nada disso.
Sei que prefere morrer abraçada com LuLLA, no
mar de lama que ambos arquitetaram, entretanto,
mentes fragilizadas tem recuperação, razão porque oro para sua recuperação mental.
A chapa está quentíssima...
Atenciosamente.
João Antonio Pagliosa
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Dilma isola Michel Temer de decisões do Planalto

Câmara Municipal de Lajinha muitos debates

Segunda Sessão de Fevereiro 15/02/2016 teve muitas discussões e pouca ordem do dia

A presidente Dilma Rousseff reservou ao vice-presidente Michel Temer o pão que o diabo amassou, excluindo-o das reuniões mais relevantes do governo e até de colegiados como a
coordenação política, nos quais tem acesso em razão do cargo
que ocupa ou da condição de presidente nacional do PMDB.
Dilma mudou de atitude em relação a Michel desde a carta em
que ele, na prática, rompeu com o governo.
Com a candidatura de Hugo Motta (PB) à liderança do
PMDB apoiada por Themer, ainda em sua mais recente conversa com Dilma, Michel Temer divergiu da insistência na recriação da CPMF, avisando que isso não passará. Veio o troco:
Temer foi excluído até do "Dia D" contra o mosquito. Jaques
Wagner (Casa Civil) só o avisou por telefone em cima da hora,
de propósito.
Correndo atrás do prejuízo, depois de ser ignorado pelo Planalto, Temer aproveita para fazer campanha no PMDB. Retomou as viagens da "caravana da unidade".
PUBLICIDADE
É o fim do sonho do primeiro automóvel da "classe média
emergente", a conhecida por “classe C”. Muitos têm sido obrigados a devolver aos bancos o carro financiado ou deixá-los parados. Além das prestações intermináveis, os compradores de
carros na classe C já não suportam o custo do combustível. O
governo reduziu o IPI para melhorar as vendas e agora sufoca o
comprador com os preços da gasolina e do álcool.
ESTAGNAÇÃO
O governo Dilma fez o Brasil regredir 13 anos: a produção de
automóveis, em janeiro de 2016, foi igual a de janeiro de 2003.
AJUDANDO AMIGOS
O objetivo do governo petista não era viabilizar carro novo
para a nova classe C, mas ajudar a indústria automobilística a
aquecer as vendas.
QUEM MANDA
Do final do governo Lula à era Dilma, as montadoras de automóveis foram beneficiadas por 22 medidas, sobretudo de renúncia fiscal.
DESALENTO
A situação de Dilma está tão deteriorada que a Presidência já
reservou R$ 500 mil do orçamento para pagar pesquisas do Ibope, que apenas confirmarão que a coisa está muito feia mesmo
para o lado dela.
TRANSPARÊNCIA ZERO
Já lá se vão quase dois meses de 2016 e o Portal da Transparência não possui qualquer dado referente às transferências de
recursos ou gastos diretos do governo liberados para o cidadão,
que paga a conta.
JANELA DE TRANSFERÊNCIA
PT e PMDB, devem perder muitos deputados. Foi dada a largada da temporada de traição. O PMDB contabiliza a perda de
cinco deputados federais na janela de transferências, que vai durar um mês. Três votaram em Hugo Motta para líder do PMDB.
Delcídio do Amaral é a cara do PT
...de volta da cadeia, o senador Delcídio do Amaral (PT-MS)
tem todos os pré-requisitos para reassumir a liderança do governo Dilma.

SALÁRIO DOS VEREADORES E
DO EXECUTIVO SÃO DISCUTIDOS
Saulo foi o primeiro sorteado para falar. Disse estar feliz pelo
andamento das coisas e pelo processo seletivo que irá acontecer
por esses dias e às claras.
Comentou surpreso do ofício que o Presidente do Sindicato
dos Trabalhadores, mandou comentando que a Câmara votou aumento de salário, porém foi um reajuste de salário de acordo com
o salário mínimo que subiu 11,27%
Lembrou do momento de crise que ronda o País, com desemprego, inflação e a falta de recursos na prefeitura. E que sabendo
disso eles não podem aumentar salário agora, com tantos outros
funcionários que estão recebendo bem menos do que deveriam,
por exemplo na saúde.
Renato argumentou que na última reunião mencionou uma
comparação de aumento de salário que foi dado nos últimos governos. Em 8 anos de Hilmar e Sebastião, o Lúcio em 3 anos já
aumentou mais que eles. Temos que ver também o que está sendo
feito, quase 25% de aumento para muitos.
Saulo pediu que Marcelo fique na luta pelo pessoal da saúde,
onde muitos ainda precisam de reajuste. E Neura lembrou de seu
pedido na última Sessão onde falou que técnico de enfermagem e
Auxiliar de Enfermagem estão recebendo o mesmo valor.
Paulo César comentou sobre o aumento que Hilmar e Sebastião deram e o salário mínimo aumentou e hoje tem muitos
profissionais que não tiveram reajuste e dessa maneira daqui uns
dias quem recebe um salário mínimo normal vai estar ganhando
o mesmo tanto que um dentista, professor, e outros, pois o salário
mínimo vem crescendo e quem ganha mais de um não está recebendo reajuste.
Vereadora Neura
Vereadora Neura pronunciou sobre o aumento de salário que
eles não podem fazer em causa própria, eles só podem mexer no
salário para o próximo mandato e nenhum deles pode garantir
que já está eleito. Comentou também sobre o Salário do Prefeito
e Vice que disseram que iam diminuir e até hoje nada. Falou também sobre o tanto que os Vereadores ganham e que esse dinheiro
não vale de nada por causa do assistencialismo que eles têm que
fazer, pelo dinheiro que ficam dando para os outros. Disse que gastam
muito em campanha eleitoral e vai
indo e a campanha nunca acaba.
No papel eles ganham, mas na mão
não fica nem metade. Infelizmente
criou-se esse mal hábito e agora eles
sofrem.
Neura mostrou uma postagem no
facebook do Senhor Walter falando sobre a cirurgia do Prefeito e da
licença médica, comentando sobre a Posse do Vice Prefeito no
dia 1 de Fevereiro. E ela se perguntou cadê a posse do Vice?
O Prefeito está doente, ficou de licença mesmo? A cidade quer
saber. E o povo fica perguntando e ela não sabe afirmar nada, está
aguardando notícias.
O assistencialismo dito pela vereadora Neura, não seria uma
compra de votos? Nenhum vereador é obrigado fazer assistencialismo, pelo contrário se o cidadão necessita de algo, o vereador
deve fazer um projeto de Lei, para que o executivo providencie a

Empreendedores individuais podem
exercer sua atividade na residência
Plenário. Do deputado Mauro Mariani (PMDB-SC),
a proposta altera o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. O relator, Blairo
Maggi (PR-MT), apresentou voto favorável, lido por
Flexa Ribeiro (PSDB-PA). Mariani observa que alguns empreendedores individuais que poderiam exercer sua atividade em sua própria residência, sem a
necessidade de dispor de estabelecimento para essa
finalidade, estão impedidos de fazê-lo pela legislação de vários estados, que proíbem a coincidência
entre o endereço do empreendimento e o endereço
residencial.

solução. Se falta medicação nos postos, o vereador deve denunciar e não fazer assistencialismo. O PT terá muitas dificuldades
na eleição deste ano exatamente pelo assistencialismo que faz.
Vereador Paulo Cesar
Retomou em uma fala da Sessão passada onde alguns vereadores falaram que eles fizeram coisas para o Bairro Honorato, mas não foi bem assim segundo PC. No Governo
do Gerson, Hilmar e Sebastião, muitas coisas foram feitas
e agora esperam que neste Governo também façam algumas
coisas. Como quadra e creche para os filhos dos munícipes
de cada local.
Criticou também a empresa que faz manutenção
da iluminação pública, salientou que é necessário a
colocação de postes em algumas ruas, com o dinheiro
que eles recebem é preciso
fazer mais coisas.
Elogiou a administração
pelo Carnaval que ficou bonito, mas reclamou que não
tinha banheiro público e o pessoal sujava as ruas.
Celso parabenizou a atuação da Polícia nesta festa, pela estratégia e atuação e a Prefeitura pela realização da festa.
Renato agradeceu porque foi muito bom, pois a cidade
atraiu muitas pessoas de fora e a festa ficou bonita.
PC disse que Prefeitura não pode comprar fiado e é por isso
que as vezes as pessoas não querem participar de licitação,
pois ficam atrasando pagamento.
Prefeito de Lajinha não passa o cargo
O vereador Humberto disse que está preocupado, pois todos os
documentos que precisam, estão sendo assinado na casa do prefeito e o vice está sendo jogado de lado, disseram que o prefeito
ia ser operado e que dia 1 de fevereiro iria dar posse ao vice, mas
ficou apenas no papel. Isso é uma tremenda falta de consideração
com o PT que ajuda bastante a governar o município.
Vereador Renato
O vereador disse sobre a falta d’água em Areado, que antes
de falar dos coisas ruins não deixaria de lembrar de muitas coisas boas que já foram feitas em
Areado, todos os calçamentos e
outras obras.
Salientou ainda que não deixará de cobrar o que tem que ser
feito, como a situação da água,
ou melhor, a falta de uma água
de qualidade em condições de
se beber. E já tem cobrado e vai
continuar cobrando até dezembro deste ano. E se for reeleito
continuará cobrando até que seja solucionado o problema.
Mas argumentou que quem pode resolver isso é o SAAE, pois
a parte que cabe ao Executivo e Legislativo já foram realizados.
Já aprovaram aumento para o SAAE as tarifas. Agora é continuar
cobrando até ser feito.
Esta é Marieta, atriz
Ela queria R$ 1.721.200 para apresentar
sua peça "incêndios" num teatro do rio
Conseguiu R$ 2.112.900 atravéz da lei federal de incentivo à cultura mais conhecida
como lei rouanet.
Este é Márcio, arquiteto e
pesquizador.
Ele queria R$ 50.000 para
desenvolver um kit e facilitar
o ensino de estruturas para arquitetos e engenheiros.
Não conseguiu nem um centavo.
Não existem leis de incentivo a educação.
E o governo ainda tem a cara de pau de falar em "pátria
educadora"
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Morreu por desprezar o perdão
DILMA SÓ CONTA COM 27 DOS 69 DEPUTADOS DO PMDB
Reeleito líder do PMDB, o deputado Leonardo Picciani
(RJ) não poderá entregar o que prometeu a Dilma, isto é,
todos os votos do partido para barrar o impeachment e
aprovar o pacote econômico do governo. Pelas contas do
Planalto, Picciani e Dilma só poderão contar com 27 dos
69 deputados do PMDB. Presidente da Câmara, Eduardo
Cunha pregou aviso com jeitão de ameaça: “O governo
perdeu metade da bancada”.
VENCEU, MAS NÃO LEVOU
Picciani teve 37 votos, contra 30 de Hugo Motta (PB).
Mas alguns deputados eleitores do garotão do Rio não
votam em favor do governo.
BARRANDO TUDO
Eduardo Cunha articula para colocar fogo no impeachment, além de barrar a reforma da Previdência e o retorno
da CPMF.
CRISE PIOROU
Até Leonardo Picciani reconhece: “A situação pirou”.
Mas, apesar das declarações de concórdia, ele se recusa a
procurar a ala derrotada.
MÁQUINA EM AÇÃO
Eduardo Cunha ficou furioso com Ricardo Berzoini (Secretaria de Governo), que procurou caciques do
PMDB para ajudar Picciani.
PMDB DO RIO AMEAÇA FAZER OPOSIÇÃO A
TEMER
A vitória do líder do PMDB, Leonardo Picciani, subiu
à cabeça dos Caciques do PMDB do Rio de Janeiro. Eles
exigem que Michel Temer desautorize, sem demora, o
movimento que vai levar a convenção do partido, em 12
de março, a decidir pelo rompimento com o governo Dilma Rousseff. A ameaça é clara: se Temer não sufocar o
movimento, o PMDB-RJ lançará contra ele um candidato
à presidência do partido.
CABRAL POR TRÁS
A ameaça do PMDB-RJ é atribuída ao ex-governador
Sergio Cabral, cujo estilo truculento é reconhecido à distância pela direção nacional.
CUNHA POR TRÁS
A campanha para o PMDB romper com o governo Dilma vem sendo liderada pelo grupo do presidente da Câmara, Eduardo Cunha.
FIDELIDADE CANINA
O PMDB-RJ é o único diretório estadual controlado
por dilmistas: o governador Luiz Pezão, o prefeito Eduardo Paes e o clã Picciani.
LULA DEFINHA
O ministro Jaques Wagner (Casa Civil), que não acredita em recuperação do governo Dilma, está mais empenhado na defesa de Lula. Para ele, a queda do ex-presidente representaria o fim do PT.
JOIA RARA
Servidores do Planalto estranham o gosto repentino de
Dilma por joias caras. Os mais céticos dizem que a petista foi aconselhada a não comprar imóveis, mas joias,
“para chamar menos atenção”.
DESCOBRIRAM A PÓLVORA
A imprensa brasileira descobriu somente agora o drama
que os leitores desta coluna acompanham há pelo menos
quinze anos: o relacionamento da jornalista Mírian Dutra
com o ex-presidente FHC.
ALTERNATIVA
O senador Cristovam Buarque (DF), que trocou o PDT
pelo PPS, não deseja disputar a presidência da República.
Mas seu novo partido sonha vê-lo candidato a vice, na
chapa da oposição.

SEM PARTIDO
O senador Antônio Reguffe (DF), que se livrou do PDT,
resolveu ficar um ano sem partido. Ele anda desiludido
com todos os que existem hoje e não tem pressa para escolher a nova casa.
O DESTINO DE FERRAÇO
Ricardo Ferraço (ES), que saiu do PMDB inconformado com o apoio do partido ao governo Dilma, flerta com
a oposição. PSDB e PPS disputam o passe do senador. Os
tucanos têm mais chances.
GOVERNISMO RADICAL
Ciro Nogueira (PB) atuou para impedir a vitória de Esperidião Amin (SC) na disputa pela liderança do PP. O
senador define como questão de honra eleger, quarta (24),
um líder alinhado ao governo.
ESPELHO MEU
Os leitores desta coluna sabem desde 4 de fevereiro que
o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, aumentaria a
tunga no nosso bolso, reajustando a Cota Parlamentar. Lá
se vão mais R$ 2,3 milhões.
PENSANDO BEM…
…também vítima de relacionamento em que só levou a
pior, a jornalista Mírian Dutra agora teve seu dia de Mírian Cordeiro.
LENIÊNCIA RENDE R$ 188 MILHÕES PARA
ODEBRECHT
A medida provisória 703, a MP da Leniência, iniciativa
cara-de-pau que blinda empresas enroladas em escândalos de corrupção, já produz os seus efeitos: foram liberados R$ 188,2 milhões públicos à Braskem, subsidiária da
Odebrecht, enroladíssimas na Lava Jato, através de financiamento da Sudene, com recursos do FDNE. O dinheiro
é para “modernizar” o Centro de Petroquímicos de Camaçari, da Braskem.
PROPINA DA BRASKEM
Ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa revelou à
PF que levou propina da Braskem para agilizar a venda de
nafta pela estatal.

Roubar é crime. Roubar o Correio dos Estados
Unidos também. Mas um americano, chamado George Wilson, mesmo sabendo disso, assaltou uma
agência do correio no Estado da Pensylvannia, em
1830. No ato, o ladrão acabou matando um funcionário.
Dias depois, a polícia prendeu Wilson. Levado a
julgamento, o réu foi considerado culpado e, portanto, condenado. A pena era ser executado por enforcamento.
O presidente dos Estados Unidos, que na época
se chamava Andrew Jackson, usando do privilégio
que o cargo lhe dava de conceder perdão, emitiu
uma nota em que perdoava o condenado. Mas aí, o
surpreendente aconteceu: George Wilson não quis
ser perdoado. De jeito nenhum.
O assunto virou polêmica, e foi parar na Suprema
Corte, que é o supremo tribunal federal americano.
O presidente do tribunal tomou a seguinte decisão:
"O perdão é um pedaço de papel cujo valor é determinado pela aceitação da pessoa a ser perdoada.
Se for recusado, não é mais perdão. George Wilson
deve então ser enforcado".
Aprendemos do Livro de Deus que o Senhor Jesus pode emitir uma nota de perdão destinada a
nós. Ocorre, porém, que o perdão não é automático. Para ter valor, o perdão precisa ser recebido.
A graça de Deus não obriga o homem a ser salvo.
O homem terá que consentir em receber o perdão.
Esta verdade pode ser vista no cenário da crucificação. Jesus morreu entre dois ladrões. Um deles
abriu a boca apenas para blasfemar. Usou a proximidade física com Jesus para insultá-lo e zombar
dele. O outro pediu que Jesus tivesse misericórdia
dele. A este Jesus disse: "Hoje estarás comigo no
Paraíso" (Lc 23.43). Os dois homens ilustram muito bem a situação de quem aceita e de quem rejeita
o perdão de Deus.
Enquanto você pode escolher, receba o perdão de
Deus que Cristo quer lhe conceder.

PAGOU BARATO
Paulo Roberto disse que recebeu da Braskem, de 2006 a
2012, uma média de US$ 3 milhões a US$ 5 milhões por
ano, em contas na Suíça.
GRANA DO CONTRIBUINTE
O ato que beneficia a Braskem é de Ricardo A. Barros,
diretor da Sudene, e o dinheiro é do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste.
CANETADA AMIGA
A MP da leniência vigora desde 21 de dezembro, após a
canetada de Dilma, e tem efeito de lei por até 90 dias sem
aprovação do Congresso.
VENDA DE ATIVOS DA PETROBRAS TEM REGRAS SUSPEITAS
As regras para venda de ativos da Petrobras são até
inovadoras, mas esquisitas. A cara do PT. A estatal escolhe um financial adviser para identificar interessados,
por exemplo, numa usina termoelétrica. O escolhido terá
acesso às entranhas da usina à venda, para confirmar ou
não o interesse. A rigor, a Petrobras é que escolherá o felizardo, sem licitação, no escondidinho da sala de reunião.
A cara do PT.
PARECE, MAS NÃO É
Na Petrobras, garante-se que as regras de venda de ativos são para impedir gatunagem, mas fica parecendo o
contrário. A cara do PT.
PROCESSO SECRETO
O problema das novas regras de venda de ativos é que a
Petrobras mantém intocável um velho cacoete: o processo
não é aberto.

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE
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Dois mil e quinze Dengue: Direito inconstitucional?

>
Ano marcado por acontecimentos calamitosos, terríveis por assim não dizer. crise financeira
profunda e prolongada, promovendo estagnação comercial, institucional e moral.
>
Numero infinito e demasiado de denúncias
contra políticos corruptos.
>
Complicações políticas extremas, verdadeira
dificuldade de coordenação agravando ainda mais a
situação do país.
>
Alguns homens públicos muito bem remunerados para defender e fiscalizar o desenvolvimento da
nação, não o fazem, agindo cretinamente.
>
Na verdade estão metendo a mão no dinheiro
público, na maior cara de pau e certeza de impunidade.
>
A roubalheira na Petrobrás e segmentos outros é vergonhosa, assustadora e gigantesca.
>
Na verdade já roubaram o país todo, só não
passaram escritura por falta de cartório internacional
para tanto.
>
Grandes congressistas revoltam a sociedade.
> Ainda o que nos resta em esperança é a coragem
da Justiça e do Ministério Público.
>
O maior e o mais aterrorizante desastre ecológico de todos os temp6ocorrido no país, a SAMARCO, que em suas entrevista parece ser dona do
mundo.
>
Com certeza quem vai pagar a conta é o
povo, por gerações.
>
O terrorismo assombrando oinundo.
>
Não conseguem combater a DENGUE, quem
dirá a corrupção.
Na verdade, só Deus na causa, na esperança de dias
melhores.
Altair Francisco de Carvalho
Santa Margarida/MG 21/12/2015

Alfa Sul 16:15
Baixada 07:30
Bela Vista 13:10
Bom Jardim 09:30
Bom Pastor 08:40
Catuaí 07:20
Centro 09:00
Colina 08:00
Coqueiro 08:00
Engenho da Serra 06:30
Lajinha 12:40

Em que pese a Constituição Federal determinar que
saúde é um direito de todos e dever do Estado, nota-se na verdade, que tudo isto parece mais uma piada,
vez que o povo sofre com a epidemia do vírus dengue, chicungunha e zika vírus, o que é prova de que
não se pode levar tanta fé na Constituição Federal,
que na letra mostra sua obrigação e na eficácia do
cotidiano demonstra um descaso para com o povo.
Por outro lado, um País que não consegue se organizar na área da saúde, orgulha-se da corrupção na
política e em suas instituições, ao menos na maioria
delas.
Uma verdadeira imoralidade e inversão de valores,
quando tem como amante a corrupção generalizada
e nos demais seguimentos da sociedade, em especial
na saúde, um verdadeiro descaso.
É preciso preocuparmos com as novas gerações,
ou será que os políticos pensam que os mosquitos os
respeitam. Pode ser que tenham até medo de picá-los, e, para evitarmos problemas gravíssimos de saúde cerebral e por conseqüência homens outros menos
sábios para o futuro, por certo que esse País, do jeito
que está, não parece merecer ser levado a sério, mesmo sendo nossa Pátria, a qual amamos, e na verdade,
com seu povo tão bom, fazemos muito mais do que
as Instituições deveriam fazer, mesmo sendo de lei.
Parece, preclaros leitores, que se não fosse a atuação do Poder Judiciário, do Ministério Público e da
OAB, em todas as suas Instancias, com certeza este
País já teria explodido em uma crise negra.
Sorte de nós, que as ditas e nobres Instituições existem e atuam de forma veemente há muito tempo, com
postura firme e honesta, dentro de uma Justiça mais
justa e eficaz na medida do possível.
Na verdade discursos são lavrados e levados ao
povo, assim como Maquiavel fê-lo em tempos ou-

tros, pois, parece que nosso povo não existe e sim
apenas o Estado miserável, que a cada dia mais carcomido, não se divorciando dos escândalos vergonhosos em praticamente quase todos os seguimentos
da sociedade.
Devemos reagir e este é o ano próprio, nossa arma é
o voto e devemos começar agora, pois doenças caseiras e corrupções meteóricas fazem parte do cardápio,
o que nos leva a pensar que a Justiça deve manter
a caneta amolada, mantendo-se firme e juntamente
com o Ministério Público a não suportar descasos,
vez que a tolerância deve ser zero, uma vez que ninguém estar acima da lei.
Em nome da dignidade, nossas famílias, da ética
e da moral. A Pátria é nossa mãe, ao menos um hino
nacional deve valer em sua eficácia, por questão de
honra, se é que eles conhecem isto, no caso, não os
pobres mosquitos, mas os políticos.
Alias, este é um pais tropical de tamanho continental, de belezas sobrenaturais, espetacular e poderosíssimo na sua riqueza, pois em sendo roubado por
cinco séculos, se ainda existe é porque é rico, ao fato
de que mesmo roubado por tanto tempo, não conseguiram roubá-lo todo, e ainda bem que não existe
cartório internacional para tanto, pois, de sobremaneira, já teriam passado escritura. Que Deus nos ajude. Que a tolerância zero seja implantada pela justiça
na sua essência de direito e'moral, lembrando-nos de
Martin Luter King, que disse que: "o que nos preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons",
eliminando-se a corrupção, com certeza, o amanha
será bem melhor, e os vírus, até mesmo por vergonha,
não habitaram nossa honrada e amada Pátria, chamada Brasil.
Manhuaçu/ MG, 29 de janeiro de 2016.
Advogado Geraldo Antônio Xodó dos Santos Féres

Horários da coleta de lixo
Luciano Heringer 08:30
Matinha 09:00
Nossa S. Aparecida 14:00
São Jorge 11:00
São Vicente 13:40
Todos os Santos 09:20
Vila Deolinda 16:30
Operário 06:50
Petrina 07:10
Pinheiro 10:30

Ponte da Aldeia 07:50
Pouso Alegre 16:00
Recanto Aldeia 09:00
Sagrada Família 08:40
Santa Luzia 09:45
Santa Terezinha 15:30
Santana 10:50
Santo Antônio 08:30
São Francisco de Assis 14:00
Vista Alegre 08:00

Fique atento aos horários de coleta em seu bairro.
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Multinacional espanhola vai investir R$ 3,4 bilhões
na produção de energia solar em Minas Gerais

O empreendimento será implantado nas cidades de Pirapora, Guimarânia,
Vazante e Paracatu e vai gerar mais de 3 mil empregos
A Solatio Energia, multinacional espanhola, vai investir cerca de R$3,4 bilhões na
produção de energia solar
em Minas Gerais. Com o
apoio do Governo do Estado, a empresa vai instalar
em território mineiro, quatro plantas de geração de
energia fotovoltaica, uma
delas em Pirapora, no Norte
de Minas, classificada como
a maior usina solar da América Latina e a terceira no
ranking mundial.
As outras plantas serão
implantadas em Guimarânia
(Alto Paranaíba), Vazante e
Paracatu (Noroeste do estado). A escolha de Minas
Gerais para novos projetos,
segundo o presidente da empresa, Pedro Vaquer, se deve
à localização das áreas, potencial de radiação solar e
infraestrutura elétrica. A
Solatio também já opera em
outras regiões do Brasil.
De acordo com o presidente da Solatio, as quatro usinas de Minas Gerais
somam 650 megawatts de
potência instalada, o que
representa 20% de toda a
energia solar contratada
pela empresa no Brasil. As
plantas mineiras terão capacidade de produzir cerca de
1,5 milhão de megawatts/
hora por ano de energia.
Potencial
O secretário de Estado de
Desenvolvimento Econômico (Sede), Altamir Rôso,
destaca a característica de
crescimento sustentável do
investimento. “Além de investir na diversificação da
matriz energética de Minas

Gerais, o aporte também trará para o estado uma significativa geração de empregos,
contribuindo para o estímulo da economia local num
momento tão fundamental”,
reforçou.
A Sede teve papel decisivo na atração desses investimentos para o estado.
Por meio de articulação
com a Secretaria de Estado
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
(Semad), o processo da obtenção de licença para os
parques fotovoltaicos se tornou mais célere, facilitando
assim a vinda de empresas
desse porte para Minas Gerais, gerando mais emprego
e renda.
Geração de empregos
O empreendimento total
da Solatio em Minas Gerais
vai gerar, na fase de cons-

trução, aproximadamente 3
mil empregos diretos e outros 500 quando entrar em
operação. A primeira usina
a entrar em funcionamento
será a de Pirapora, em agosto de 2017. Os demais projetos serão concluídos até
novembro de 2018.
Com potência instalada de
297 megawatts, a planta de
Pirapora é considerada uma
megausina de geração de
energia solar. O projeto contará com investimentos da
Solatio e da Canadian Solar
no valor de R$ 1,6 bilhão e,
na fase de construção, tem
previsão de abrir cerca de
2 mil postos de trabalho.
Quando entrar em operação,
o empreendimento vai gerar
150 empregos.
Parques solares
Os parques solares são
grandes áreas de produ-

ção de energia que vendem
este recurso para empresas
e concessionárias como
a Cemig. Eles podem ser
viabilizados a partir de leilões federais ou estaduais.
Em agosto deste ano,
será realizado o primeiro
leilão estadual para selecionar as empresas que serão produtoras de energia
suficiente para alimentar o
consumo médio de 120 mil
famílias. O investimento
total será de mais de R$ 1
bilhão.
As regiões com mais potencial para receber o empreendimento são: Norte,
Noroeste e Triângulo Mineiro, por causa da quantidade e intensidade da luz
do sol. O número de parques e empresas será definido no leilão. A previsão é
que os parques estejam em
funcionamento até 2017.
Financiamento
A Sede informou, ainda,
que estuda a viabilização,
junto com instituições financeiras, de linhas de financiamento para a instalação
de placas fotovoltaicas em
empresas e órgãos públicos,
que passarão a gerar a própria energia.
Além disso, o governo
está criando medidas para
que as fábricas das placas
que produzem energia elétrica a partir da luz do sol
sejam instaladas em Minas,
com a geração de mais negócios e empregos. Com
isso, a Sede espera redução
do preço da instalação e popularização do uso da energia solar fotovoltaica.

Estado encaminha à
ALMG projeto de lei
que beneficia os
ex-efetivados da Lei 100

Texto propõe a prorrogação da cobertura do Ipsemg e o restabelecimento do vínculo dos que estavam de licença médica,
entre outros avanços
O Governo de Minas Gerais enviou para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), nesta segunda-feira (15/2), o projeto de lei com novas propostas para solucionar casos específicos relacionados aos
ex-efetivados pela Lei 100. O anúncio do envio havia
sido feito pelo secretário de Estado de Governo, Odair
Cunha, em reunião com integrantes do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais
(Sind-UTE/MG) na última quinta-feira (11/2).
O texto do projeto de lei propõe que os ex-efetivados permaneçam com cobertura do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais
(Ipsemg)até dezembro de 2018. Pela proposta anterior,
a cobertura seria encerrada em 10 de fevereiro deste
ano. Com isso, os servidores vão contar com assistência médica do Estado por mais três anos.
O documento também propõe que seja restabelecido
o vínculo com os ex-efetivados pela Lei 100 que estavam de licença médica em 31 de dezembro de 2015. A
proposta é que eles continuem a receber a mesma remuneração mensal desta época, quando houve o desligamento. O pagamento da remuneração será garantido
até que o servidor realize uma nova perícia médica e
cada caso será avaliado individualmente.
Outra proposta do documento é que os ex-efetivados
que já fizeram concurso e que forem chamados sejam
dispensados da perícia médica oficial. Porém, eles terão de apresentar um atestado laboral particular.
Dobro de nomeações
No encontro da última quinta-feira (11/2), o secretário Odair Cunha também anunciou a nomeação de
30 mil novos professores da Educação Básica para a
rede estadual de ensino no ano de 2016. O número é o
dobro da meta anual que tinha sido estabelecida pelo
Estado. Antes, a ideia do governo estadual era nomear,
até 2018, 60 mil novos servidores, com 15 mil nomeações por ano.
O secretário ainda enfatiza que, com a previsão de
nomear, também neste ano, até 20 mil ex-efetivados
pela Lei 100 que fizeram concurso, o número total de
nomeações pode chegar a 50 mil.

23 de fevererio / 2016

acesse: www.jm1.com.br

Novos servidores são
empossados em Manhuaçu

Sete novos servidores assinaram seus termos de posse

O Governo de Manhuaçu prossegue com a
posse aos classificados
no Concurso Público
de 2015. Na tarde desta
quinta-feira, 18, novos
servidores
assinaram
seus termos de posse.
O prefeito Nailton Heringer, acompanhado de
sua equipe, deu as boas
vindas aos empossados,
que ainda receberam algumas orientações.
Após a assinatura do
termo de posse, os servidores foram orientados
a se apresentarem em
seus respectivos setores.
Dos sete novatos, dois
atuarão na Secretaria do
Trabalho e Desenvolvimento Social, um na
Secretaria de Obras, um
na Secretaria de Esportes e três na Secretaria
de Saúde. A Fonoaudióloga Karina Ferreira
de Souza disse que está
muito feliz com a conquista. “O momento do
país é complicado e a
crise afeta a todas as
áreas. Ter estabilidade,
fazendo o que eu gosto,
significa tranquilidade
para mim e para minha
família. Vou exercer minha função com muita
dedicação para servir à
população carinho e respeito” – garantiu.
O Jovem Matheus Tibúrcio está assumindo
a função de Técnico em
Informática e vai trabalhar no telecentro. Ele
já participou de projetos

sociais enquanto aluno
e também como auxiliar
nas atividades do Centro
de Referência de Assistência Social – CRAS.
“Estou muito feliz porque vou continuar fazendo o que gosto, só que
agora com a estabilidade que um cargo público efetivo oferece. Sou
estudante e com o meu
vencimento vou pagar
minha faculdade e ainda
ajudar minha família” –
comemorou.
Cerca de sete mil candidatos concorreram as
473 vagas nos diversos
cargos e áreas do concurso. A convocação dos
servidores classificados
está acontecendo conforme a necessidade de
cada setor, e dentro de
um plano de estruturação, de modo que o funcionamento do serviço
não fique prejudicado.

Os novos servidores assumem cargos na Saúde, Assistência Social, Obras e Esporte

Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu

A cerimônia contou com a participação de secretários
e servidores de carreira
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MG adia reajuste a professores

Apesar de acordo com categoria, contracheque não
trouxe aumento de 11,36% estipulado pelo MEC
Acordo salarialEvento. Governo e sindicato assinaram
‘acordo histórico’ em maio de 2015 garantindo o reajuste
BERNARDO MIRANDA
COM JOÃO RENATO FARIA
O retorno do ano letivo leva de volta 2 milhões de estudantes
para a sala de aula e traz um grande problema para o governo
estadual: honrar com o pagamento do reajuste do piso nacional
dos professores no mesmo percentual anunciado pelo Ministério da Educação (MEC). O repasse automático está garantido
pelo acordo firmado entre o governador Fernando Pimentel
(PT) e a categoria em maio de 2015. A expectativa era que
viesse no contracheque de fevereiro, o que não ocorreu.
Em reunião nesta quinta com a categoria, o Estado disse que
vai pagar, mas não sabe quando terá dinheiro. Apesar disso, o
sindicato saiu esperançoso, alegando que, se pagar retroativo,
considera que o governo estará cumprindo o prometido. Os
sindicalistas, no entanto, esperam que a data para o pagamento
seja anunciada em um segundo encontro, na semana que vem.
Caso contrário, não descartam uma paralisação.
A data. O MEC anuncia, sempre em janeiro, o reajuste anual do piso nacional dos professores. Neste ano, o aumento de
11,36% foi divulgado no dia 16. Além do aumento anual, o
acordo também prevê que o Estado cumpra o piso nacional
fixado para 40 horas de trabalho semanais, sem nenhum tipo
de proporcionalidade para os servidores que cumprem jornada de 24 horas. Para isso, os reajustes foram divididos em três
parcelas, até 2017. A primeira delas foi paga como prometido,
em junho de 2015.
A presidente do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas (Sind-UTE), Beatriz Cerqueira, garante que,
se o governo não pagar, mesmo que retroativo, perderá a confiança de que os demais pontos do acordo serão respeitados.
“O governo começou o ano fazendo propaganda do acordo
histórico firmado com os professores, mas até agora não fez
o pagamento do previsto nesse documento. Se não houver um
posicionamento de quando ele irá honrar o compromisso, não
tenho dúvida de que a categoria poderá decidir por uma greve”.
O mesmo temor tem o professor de sociologia Leandro Vita,
da Escola Estadual Ordem e Progresso. “Temos um reajuste
previsto e não sabemos como será. Há a preocupação de o governo atual romper com uma de suas bandeiras, que era justamente a valorização dos professores”, avaliou.
Explicação. O secretário de Estado de Governo, Odair
Cunha, afirma que o pagamento ainda não foi feito para não
desrespeitar a Lei de Responsabilidade Fiscal, mas que o Estado busca soluções para cumprir o prometido. “Não existe
possibilidade de o Estado não fazer esse pagamento. Nós vamos pagar retroativo a janeiro. Mas, nesse momento, estamos
estudando soluções para fazer isso sem descumprir a lei. O governo não vai descumprir o acordo”.
O secretário ainda destacou que a meta estadual de arrecadação de janeiro foi alcançada, inclusive um pouco acima do previsto. “É um sinal positivo para sairmo dessa crise”, defendeu.
Cenário
Atraso. O não pagamento do reajuste do piso nacional dos
professores ocorre no momento em que o Estado enfrenta uma
crise financeira que impossibilita inclusive o pagamento dos
demais servidores em dia. Apenas quem ganha até R$ 3.000
tem recebido o valor do salário integral no quinto dia útil de
cada mês. Os demais recebem o pagamento em até três parcelas.
Futuro. A regra vale para os pagamentos até abril. A partir de
maio, o governo ainda não sabe como será feito o pagamento
do funcionalismo público – o anúncio será feito em março. O
executivo não descarta que haja necessidade de novos parcelamentos nos próximos meses.
Estado diz que 30 mil serão efetivados
O ponto positivo da reunião desta quinta entre o Sind-UTE
e o governo do Estado foi o anúncio de dobrar o número de
nomeações por concurso público para substituir os servidores
exonerados pela Lei 100. O secretário de Estado de Governo,
Odair Cunha, se comprometeu a efetivar 30 mil profissionais
até o fim do ano. Antes, a previsão era a de 15 mil.
Além do aumento das nomeações, o governo ainda vai abrir
mão da perícia oficial para os servidores da Lei 100 que estiverem entre os aprovados no concurso. “Estamos abrindo uma
exceção porque, se o trabalhador já estava atuando no Estado,
não há necessidade de que ele passe por uma avaliação que demonstre que ele está apto para o serviço”, explicou o secretário.
“Nesse aspecto, a reunião foi muito positiva, com o compromisso de 30 mil nomeações, podendo chegar a até 50 mil”,
avaliou a presidente do Sind-UTE, Beatriz Cerqueira.
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Prefeitura Municípal de Conceição de Ipanema / MG

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA - GP (GABINETE DO PREFEITO) - Decreto Municipal nº 415, de
16/2/2016 - Dispõe sobre nomeações de candidatos aprovados em concurso público e dá outras providências.
WILFRIED SAAR, PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, e o resultado do concurso público
recentemente realizado; considerando as recentes decisões do STF sobre contratação temporária; considerando o
art. 11 da Lei Municipal nº 749, de 11.9.2013 que prescreve que “Fica definido que a criação de vaga não significa
necessariamente a obrigação de seu provimento, mesmo que exista concursado aprovado e classificado para
ela. Parágrafo único. Os candidatos remanescentes aprovados, classificados e não nomeados, mesmo no limite
das vagas divulgadas, constarão, durante a vigência do concurso, de cadastro de reserva, ficando o Prefeito vinculado à necessidade de observar, mesmo que para contratação temporária, a lista de classificados em concurso
público”; Considerando os termos do Edital 1/2015 e o resultado do concurso devidamente homologado, decreta:
Art. 1º Ficam nomeados para ocupar os cargos/empregos públicos conforme previsto neste decreto os seguintes
candidatos classificados no concurso público regulado pelo Edital nº 1/2015, editado com base na Lei Municipal nº
749, de 11.9.2013. Art. 2º Ficam nomeados para os cargos/empregos públicos na SEMEC (Secretaria Municipal
de Educação, Desporto, Lazer e Cultura): I) Para o Cargo/emprego público de Auxiliares de Serviços Gerais: Karla
Vieira Alves; II) Para o cargo/emprego público de Assistente de Turma: Brenda Maciel de Jesus e Cleuza Dias de
Assis Bernardes; III) Para o cargo/emprego público de Professor P1A (Professor, Nível 1, Classe A), anos iniciais do
Ensino Fundamental, conforme nível inicial definido na Lei Municipal nº 688, de 26.4.2010 e suas alterações combinada com a Lei Municipal nº 749, de 11.9.2013: Keyliane de Paula Silva e Nívea Lopes Ferreira; IV) Para o cargo/
emprego público de Professor P2A (Professor, Nível 2, Classe A), conforme definição dada pelas leis Lei Municipal nº
688, de 26.4.2010 e suas alterações e Lei Municipal nº 749, de 11.9.2013: Ângela Raquel dos Santos, professor de
Artes (Ensino da Música) nos anos finais do Ensino Fundamental, para seis horas-aulas semanais, em três escolas
diferentes; V) Para o cargo/emprego público de Professor P2A (Professor, Nível 2, Classe A), conforme definição
dada pelas leis Lei Municipal nº 688, de 26.4.2010 e suas alterações e Lei Municipal nº 749, de 11.9.2013: Ronald
Sathler Fontoura, para cargo/emprego de professor de Ensino Religioso, nos anos finais do Ensino Fundamental,
para 12 horas-aulas semanais em três escolas diferentes. Art. 3º Ficam nomeados para os cargos/empregos públicos
na SEMOS (Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos): I) Para o cargo/emprego público de Auxiliares de
Serviços Gerais, segundo a ordem da Lei Municipal nº 749, de 11.9.2013: Edson Luis de Souza, Georgianne Silva
Amaro, Catarina das Graças Cassimiro de Melo, Tiago Saldanha Ramaldes, Samantha Lauane Pereira, Adrielli
Maria de Almeida Rocha Carvalho e Silvoneia Pires de Souza Aguiar. II) Para o cargo/emprego público Motorista:
Evandro João de Souza; III) Para o cargo/emprego público de Operador de máquina pesada: Walter do Nascimento
Braum. Art. 4º Ficam nomeados na SEMUS (Secretaria Municipal de Higiene e Saúde): I) Para o cargo/emprego
público de motorista: Daniel Domingos Rodrigues Júnior; II) Para o cargo/emprego público de Auxiliares de Serviços
Gerais: Mayconl Stwart Pimentel Robadel; III) Para o cargo/emprego Agente de Saúde Pública: Marcos José Abdala Mascarenhas; IV) Para o cargo/emprego público de Fisioterapeuta: Tatiana Felix Domingues; V) Para o cargo/
emprego público de médico pediatra: Sabrina Cândida Corrêa Lacerda. Art. 5º Cabem aos secretários observar as
leis, sobretudo a Lei Municipal nº 749, de 11.9.2013 e o Edital no que se refere à definição das funções, horários e
rotinas dos nomeados e empossados em seus cargos/empregos. Art. 6º Ficam mantidas as instruções contidas no

EDITAL
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL
PESSOA FÍSICA EXERCÍCIO DE 2016

........................................................................................
A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil
– CNA, em conjunto com as Federações Estaduais de
Agricultura e os Sindicatos Rurais e/ou de Produtores
Rurais com base no Decreto-lei nº 1.166, de 15 de abril
de 1971, que dispõe sobre a arrecadação da Contribuição
Sindical Rural - CSR, em atendimento ao princípio da
publicidade e ao espírito do que contém o art. 605 da CLT,
vêm NOTIFICAR e CONVOCAR os produtores rurais,
pessoas físicas, que possuem imóvel rural, com ou sem
empregados e/ou empreendem, a qualquer título, atividade econômica rural, enquadrados como “Empresários”
ou “Empregadores Rurais”, nos termos do artigo 1º,
inciso II, alíneas “a”, “b” e “c” do citado Decreto-lei, para
realizarem o pagamento das Guias de Recolhimento da
Contribuição Sindical Rural, referente ao exercício de
2016, devida por força do Decreto-lei 1.166/71 e dos
artigos 578 e seguintes da CLT. O recolhimento da CSR
deverá ocorrer, impreterivelmente, até o dia 22 de maio
de 2016, em qualquer estabelecimento integrante do
sistema nacional de compensação bancária. A falta do
recolhimento da Contribuição Sindical Rural – CSR, até
a data do vencimento (22 de maio de 2016), constituirá
o produtor rural em mora e o sujeitará ao pagamento de
juros, multa e atualização monetária previstos no artigo
600 da CLT. As guias foram emitidas com base nas informações prestadas pelos contribuintes nas Declarações
do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR,
repassadas à CNA pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil – SRFB, remetidas, por via postal, para os
endereços indicados nas respectivas Declarações, com
amparo no que estabelece o artigo 17 da Lei nº 9.393,
de 19 de dezembro de 1.996, e o 7º Termo Aditivo do
Convênio celebrado entre a CNA e a SRFB. Em caso
de perda, de extravio ou de não recebimento da Guia
de Recolhimento pela via postal, o contribuinte deverá
solicitar a emissão da 2ª via, diretamente, à Federação
da Agricultura do Estado onde tem domicílio, até 5 (cinco)
dias úteis antes da data do vencimento, podendo optar,
ainda, pela sua retirada, diretamente, pela internet, no
site da CNA: www.canaldoprodutor.com.br. Eventual
impugnação administrativa contra o lançamento e cobrança da Contribuição Sindical Rural – CSR deverá ser
encaminhada, por escrito, no prazo de 30 (trinta) dias,
contado do recebimento da guia, para a sede da CNA,
situada no SGAN Quadra 601, Módulo K, Edifício CNA,
Brasília - Distrito Federal, CEP: 70.830-021 ou da Federação da Agricultura do seu Estado, podendo ainda, ser
enviada via internet no site da CNA: cna@cna.org.br. O
sistema sindical rural é composto pela Confederação da
Agricultura e Pecuária do Brasil–CNA, pelas Federações
Estaduais de Agricultura e/ou Pecuária e pelos Sindicatos
Rurais e/ou de Produtores Rurais.
Brasília, 23 de fevereiro de 2016.
João Martins da Silva Júnior
Presidente da Confederação

Decreto nº 407/15 sobre a posse, inclusive orientações complementações. Art. 7º Este decreto entra em vigor na
data de sua publicação. Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário. GP (Gabinete do Prefeito), em 16/2/2016.
Willfried Saar, Prefeito Municipal, José Aristides da Silva Gamito, SEMEC (Secretaria Municipal de Educação, Desporto, Lazer e Cultura). Alessandra Quinaip, SEMUS (Secretaria Municipal de Higiene e Saúde), SEMOS (Secretaria
Municipal de Obras e Serviços Públicos)
Município de Conceição de Ipanema - Decreto Municipal nº 416, de 16.2.2016 - Concede promoção horizontal em
função de novo posicionamento no Plano de Carreira do Magistério Público Municipal do Município de Conceição
de Ipanema conforme Lei Municipal nº 688, de 26.4.2010 e suas alterações aos Assistentes de Turma e dá outras
providências. O Prefeito Municipal de Conceição de Ipanema (MG), no uso de suas atribuições legais, etc., considerando o cumprimento por parte dos professores ocupantes de cargo/emprego efetivo das exigências legais para a
promoção; considerando as regras da Lei Municipal nº 688, de 26.4.2010 e suas alterações, sobretudo pela Lei nº
727/2012, c/c com a Lei nº 790/2015, decreta: Art. 1º Ficam os Assistentes de Turma relacionados no Anexo Único
que a este decreto integra, promovidos à Classe B de seus planos de carreiras. Art. 2º Cabem ao Departamento de
Gestão de Recursos Humanos e ao Departamento de Planejamento, Finanças, Orçamento, Contabilidade, Tesouraria
e Prestação de Contas a definição do novo valor do vencimento básico conforme definido nos §1º e 2º do art. 26 da
Lei Municipal nº 688, de 26.4.2010 com a redação dada pela Lei Municipal nº 727, de 2.4.2012. Art. 3º A retroação
dos pagamentos deve levar em conta a data dos respectivos requerimentos. Art. 4º O Departamento de Gestão de
Recursos Humanos e o Departamento de Planejamento, Finanças, Orçamento, Contabilidade, Tesouraria e Prestação
de Contas deverão alterar a denominação anterior para o novo cargo de cada servidor relacionado no Anexo Único
que deste decreto faz parte integrante, para que passem à nova classe B, inclusive em seus contracheques. Parágrafo
único. Ao Secretário Municipal de Educação, Desporto, Lazer e Cultura, cabe adotar todas as providências necessárias
à execução deste decreto. Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Art. 6º Revogam-se as
disposições em contrário. Gabinete do Prefeito, 16/2/2016. Wilfried Saar, Prefeito do Município de Conceição de
Ipanema, José Aristides Gamito da Silva, SEMEC (Secretaria Municipal de Educação, Desporto, Lazer e Cultura).
ANEXO ÚNICO
RELAÇÃO DE ASSISTENTES DE TURMA PROMOVIDOS A CLASSE B.

Prefeitura Municípal de Santana do Manhuaçu / MG
AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório Nº 039/2016
Pregão Presencial Nº 012/2016
O Município de Santana do Manhuaçu – MG torna pública a
abertura do Processo Licitatório nº 039/2016, na modalidade
Pregão nº 012/2016, na forma Presencial, tipo menor preço
por item, regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002,
Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993 e suas alterações. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
PARA O MUNICÍPIO DE SANTANA DO MANHUAÇU/MG.
Abertura da Sessão Oficial do Pregão dia 07 de Março de
2016 às 13h30min. Local: Rua Major Custódio, 96, Centro,
CEP: 36.940-000 Santana do Manhuaçu/MG, informações
pelo telefone 0xx33-3373-1149, das 13h00min às 17h00min
horas. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no
endereço acima. Santana do Manhuaçu/MG, 19 de Fevereiro de 2016. Joseane Caroline de Abreu Souza - Pregoeira.
Publique-se.

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório Nº 042/2016
Pregão Presencial Nº 015/2016
O Município de Santana do Manhuaçu – MG torna pública a
abertura do Processo Licitatório nº 042/2016, na modalidade
Pregão nº 015/2016, na forma Presencial, tipo menor preço
por item, regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002,
Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993 e suas alterações.
Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento
parcelado de peças mecânicas para máquinas pesadas
para a frota do município de Santana do Manhuaçu-MG.
Abertura da Sessão Oficial do Pregão dia 10 de Março
de 2016 às 13h30min horas. Local: Rua Major Custódio,
96, Centro, CEP: 36.940-000 Santana do Manhuaçu/MG,
informações pelo telefone 0xx33-3373-1149, das 13h00min
às 17h00min horas. O edital e seus anexos encontram-se
disponíveis no endereço acima. Santana do Manhuaçu/
MG, 19 de Fevereiro de 2016. Joseane Caroline de Abreu
Souza - Pregoeira. Publique-se.

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório Nº 040/2016
Pregão Presencial Nº 013/2016
O Município de Santana do Manhuaçu – MG torna pública a
abertura do Processo Licitatório nº 040/2016, na modalidade
Pregão nº 013/2016, na forma Presencial, tipo menor preço
por item, regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002,
Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993 e suas alterações. Objeto: Aquisição de peças elétricas para a frota de veículos
para o município de Santana do Manhuaçu/MG. Abertura
da Sessão Oficial do Pregão dia 08 de Março de 2016 às
13h30min. Local: Rua Major Custódio, 96, Centro, CEP:
36.940-000 Santana do Manhuaçu/MG, informações pelo
telefone 0xx33-3373-1149, das 13h00min às 17h00min
horas. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis
no endereço acima. Santana do Manhuaçu/MG, 19 de
Fevereiro de 2016. Joseane Caroline de Abreu Souza Pregoeira. Publique-se.

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório Nº 043/2016
Pregão Presencial Nº 016/2016
O Município de Santana do Manhuaçu – MG torna pública a
abertura do Processo Licitatório nº 043/2016, na modalidade
Pregão nº 016/2016, na forma Presencial, tipo menor preço
por item, regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002,
Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993 e suas alterações. Objeto: Aquisição de Pneus Novos, Câmara e Protetores para
a frota dos veículos do Município de Santana do Manhuaçu/
MG. Abertura da Sessão Oficial do Pregão dia 14 de Março
de 2016 às 13h30min horas. Local: Rua Major Custódio,
96, Centro, CEP: 36.940-000 Santana do Manhuaçu/MG,
informações pelo telefone 0xx33-3373-1149, das 13h00min
às 17h00min horas. O edital e seus anexos encontram-se
disponíveis no endereço acima. Santana do Manhuaçu/
MG, 19 de Fevereiro de 2016. Joseane Caroline de Abreu
Souza - Pregoeira. Publique-se.

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório Nº 041/2016
Pregão Presencial Nº 014/2016
O Município de Santana do Manhuaçu – MG torna pública a
abertura do Processo Licitatório nº 041/2016, na modalidade
Pregão nº 014/2016, na forma Presencial, tipo menor preço
por item, regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002,
Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993 e suas alterações.
Objeto: Contratação de empresa para aquisição parcelada
de peças para a frota de veículos do município de Santana
do Manhuaçu-MG. Abertura da Sessão Oficial do Pregão
dia 09 de Março de 2016 às 13h30min horas. Local: Rua
Major Custódio, 96, Centro, CEP: 36.940-000 Santana do
Manhuaçu/MG, informações pelo telefone 0xx33-3373-1149,
das 13h00min às 17h00min horas. O edital e seus anexos
encontram-se disponíveis no endereço acima. Santana do
Manhuaçu/MG, 19 de Fevereiro de 2016. Joseane Caroline
de Abreu Souza - Pregoeira. Publique-se.

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório Nº 044/2016
Pregão Presencial Nº 017/2016
O Município de Santana do Manhuaçu – MG torna pública a
abertura do Processo Licitatório nº 044/2016, na modalidade
Pregão nº 017/2016, na forma Presencial, tipo menor preço
por item, regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002,
Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993 e suas alterações. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços
de mão de obra para conserto dos veículos, alinhamento,
balanceamento, cambagem e reforma de pneus, para o
Município de Santana do Manhuaçu/MG. Abertura da Sessão Oficial do Pregão dia 15 de Março de 2016 às 13h30min
horas. Local: Rua Major Custódio, 96, Centro, CEP: 36.940000 Santana do Manhuaçu/MG, informações pelo telefone
0xx33-3373-1149, das 13h00min às 17h00min horas. O
edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço
acima. Santana do Manhuaçu/MG, 19 de Fevereiro de 2016.
Joseane Caroline de Abreu Souza - Pregoeira. Publique-se.
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POLÍCIA

Ladrões roubam sete celulares
em loja na Baixada

Manhuaçu/MG. Dois jovens roubaram sete telefones celulares numa loja de
telefonia celular na avenida
Salime Nacif, na Baixada,
em Manhuaçu, na manhã
desta terça-feira, 16/02.
O funcionário da loja contou que estava próximo a
porta de entrada por volta de
11:30, ocasião em que chegaram dois jovens e mandaram que ele entrasse.
Um dos elementos mostrou uma faca embaixo da
camisa e ameaçou dar uma
facada no atendente. O ou-

tro elemento sugeriu estar
armado e disse que iria dar
um tiro nele.
Os autores forçaram a porta de uma vitrine e furtaram
sete celulares que estavam à
venda. Foram levados: um
celular Samsung Galaxy S4;
um celular Samsung Galaxy
Gram Prime; um celular Samsung Galaxy Young; um
celular Sony Xperia M4; um
celular Motorola 3º geração;
um celular LG l90 e um celular YC 130.
Após o crime os jovens
atravessaram a rua e cami-

nharam sentido ao ponto de
táxi da rodoviária, onde entraram em um táxi e saíram
do local.
Os militares encontraram
o taxista e ele indicou que
fez a corrida até o beco do
Vantuil, no bairro Engenho
da Serra.
Foram verificadas as
imagens do sistema de monitoramento dos locais próximos. Nem o atendente
da loja e nem o taxista, reconheceram os autores em
fotos do banco de dados da
polícia.

POLÍCIA

Homens roubam carro de taxista de Caratinga,
se acidentam e acabam presos em Realeza

Realeza/MG. Dois homens foram presos nesta
terça-feira (16), após roubarem um táxi e se acidentarem na BR – 116, em Realeza, distrito de Manhuaçu.
O veículo Gol em que a dupla estava se chocou contra
uma árvore e pegou fogo.
A vítima do roubo foi um
taxista de Caratinga. Os
policiais prenderam os suspeitos Túlio Rodrigues dos
Santos, de 20 anos, e Weverton da Silva Siqueira, de
25 anos.
De acordo com os militares da 272ª Companhia de
Polícia Militar de Realeza,
os suspeitos estavam em
Caratinga e pediram uma
corrida ao taxista até Santa
Bárbara do Leste. Durante o trajeto, anunciaram o
assalto e mostraram uma
arma de fogo. A PM de Realeza foi acionada e iniciou
uma Operação de Cerco
Bloqueio.
Os militares de Realeza fizeram rastreamento
até Dom Corrêa e quando
retornavam receberam a
informação de que o táxi
roubado havia sido visto
em Vila de Fátima. A PM se

Caminhão perde o freio e atinge residência

Caratinga/MG. O acidente foi registrado nesta manhã de quinta-feira (18/02),
na Travessa Ramiro Caetano, no bairro Esperança,
em Caratinga. Ninguém se
feriu.
O motorista do veículo
relatou que seguia pela via
pública, quando perdeu o
freio e desceu desgovernado. O imóvel atingido estava para alugar.

Jovem é morto em Santa
Clara de Ibatiba
Ibariba/ES. Um jovem cinco disparos.

foi assassinado a tiros na
porta de sua casa na comunidade de Santa Clara, zona
rural de Ibatiba, Espírito
Santo. O crime aconteceu
por volta das 21h30 desta
quarta-feira (17). Wellington Ferreira da Silva, 21
anos, chegou a ser socorrido e encaminhado para
o Pronto Atendimento no
centro de Ibatiba e morreu
no local.
Wellington se preparava para janta quando foi
surpreendido pelos criminosos. Segundo as primeiras informações o jovem
foi atingido por dois tiros,
um no abdome e outro no
quadril. Populares afirmam
terem ouvido pelo menos

Ele foi socorrido e encaminhado para o Pronto de
Atendimento, Eliana Saraiva de Carvalho, no centro
de Ibatiba. Após dar entrada na unidade, Wellington
veio a óbito.
Populares relataram que
horas antes do crime, um
carro branco com vidros escuros circulava pela comunidade de Santa Clara. O
fato foi considerado suspeito por moradores do local.
A polícia busca informações para elucidar o crime.
Quem tiver qualquer informação pode ligar para
o Disque Denúncia 181 ou
190. A ligação é gratuita e
o informante não precisa se
identificar.

Homem é baleado na
zona rural de São João
do Manhuaçu
São João do Manhuaçu/
MG. A Polícia Militar registrou tentativa de homicídio no Córrego dos Fagundes, zona rural de São
João do Manhuaçu, por
volta de 21:30 de terça-feira, 16/02.
Os policiais foram ao
local e encontraram a vítima Elcimar José Pereira, 41 anos, sentado no
chão da sala, ensanguentado com ferimentos causados por arma de fogo.
Ele relatou que estava
em sua residência, momento em que chegou
Everaldo Vieira de Frei-
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tas, 38 anos, arrombou a
porta da cozinha. Elcimar
afirmou que, para se defender, pegou um machado que estava na dispensa, em seguida, Everaldo,
disparou várias vezes em
sua direção.
O acusado dos disparos fugiu em veículo da
marca Fiat. A vítima foi
socorrida para a Unidade
de Pronto Atendimento
(UPA) de Manhuaçu com
seis perfurações de arma
de fogo.
A perícia esteve no local. O acusado dos disparos não foi encontrado.

deparou com o carro e deu
ordem de parada, porém, os
suspeitos não obedeceram e
continuaram empreendendo fuga pela BR.
Próximo ao distrito de
Realeza, os suspeitos perderam o controle da direção, saíram da pista e bateram em uma árvore, sendo
logo alcançados e presos
pelos militares. Com a prisão da dupla, os policiais
apreenderam uma réplica
de uma pistola 9 milímetros, usada para a prática do
roubo, além de cerca de R$
600,00 em dinheiro. A réplica da arma de fogo chamou atenção dos policiais

pela semelhança.
Segundo a PM, Túlio é
oriundo de Belo Horizonte
e Weverton é de Caratinga.
O suspeito Weverton já tem
passagem pela polícia pelo
crime de roubo e, inclusive,
havia contra ele um mandado de prisão em aberto. Os
suspeitos tiveram ferimentos leves e foram encaminhados para atendimento
médico. Após o registro do
Boletim de Ocorrência, os
suspeitos foram conduzidos
à delegacia de Polícia Civil
de Manhuaçu, para serem
ouvidos pelo delegado e
para que fossem tomadas as
devidas providências.

JOSÉ DE SÁ
Pai, esposo, irmão, companheiro, cunhado e amigo
dos que tiveram a oportunidade de conhecê-lo.
Professor e colega, especialmente de seus alunos
na Faculdade Metodista de
São Paulo, por onde passou
e espalhou semente de bondade ao ensinar e aprender,
deixando marcas de amor e
paz, bem como rumo certo
para que pudesse ser seguido e imitado dentro da sua
infinita pureza.
O seu exemplo de vida, com objetivo constante de
fazer o bem não se apagará com sua morte, mas fará
renascer a vida no coração de todos.
Agradecemos por você ter sido um milagre da bondade divina.
Eternas saudades da esposa, filho, sogros e amigos
e cunhados.
06/08/1964
31/01/2016
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ENTRETENIMENTO

ÁRIES: Passe um pouco mais de tempo em casa, tentando aproximar-se das pessoas que já deveriam ser próximas, mas que as tarefas e a voragem do dia a dia acabam distanciando. Este é um momento de aproximação e
aconchego.

LABIRINTO
O gerente de vendas recebeu o seguinte fax de um dos seus novos vendedores: 'Seo Gomis o criente de Belzonte pidiu mais cuatrucenta pessa. Faz
favor toma as providenssa, Abrasso,
Nirso.' Aproximadamente uma hora depois, recebeu outro: 'Seo Gomis, os relatório di venda vai xega atrazado proque to fexando umas venda. Temo que
manda treis miu pessa. Amanhã tô xegando. Abrasso, Nirso.' No dia seguinte: 'Seo Gomis, num xeguei pucausa de
que vendi maiz deis miu em Beraba.
To indo pra Brazilha. Abrasso, Nirso.'
No outro: 'Seo Gomis, Brazilha fexo 20
miu. Vo pra Frolinoplis e de lá pra Sum
Paulo no vinhão das cete hora. Abrasso,
Nirso'. E assim foi o mês inteiro. O gerente, muito preocupado com a imagem
daempresa, levou ao presidente as mensagens que recebeu do vendedor. O presidente, um homem muito preocupado
com o desenvolvimento da empresa e
com a cultura dos funcionários, escutou
atentamente o gerente e disse: - Deixa
comigo, que eu tomarei as providências
necessárias. E tomou. Redigiu de próprio punho um aviso e afixou no mural
da empresa, juntamente com as mensagens de fax do vendedor: 'A parti de oje
nois tudo vamo fazê feito o Nirso. Si
priocupá menos em iscrevê serto, mod
vendê maiz. Acinado, O Prizidenti.'

TOURO: Dedique o tempo de hoje a dialogar para
tentar entender melhor o que está em andamento. Evite
deixar pontas soltas, questione, faça perguntas e critique
o que você achar que precisa ser feito diferente. Abra a
mente.
GÊMEOS: Ocupar-se em administrar os recursos disponíveis e estudar a maneira de aumenta-los para você
conseguir atingir seus objetivos. Isso é algo importante,
desde que com cuidado de não se transformar em preocupação.
CÂNCER: Faça tudo do jeito que você imaginar ser a
melhor forma de obter resultados positivos, porém, não
espere que as pessoas aceitem essa orientação, pois, elas
também imaginam ter a melhor forma de obter esses resultados.
LEÃO: Dentro do possível, evite se expor demais, pois,
neste dia você encontraria dificuldade em fazer acontecer
as coisas do jeito que você desejaria. Suas intervenções se
voltariam contra você. Descanse, isso passa.

sete erros

VIRGEM: Você avançará mais conquanto fizer vínculos com pessoas que colaborem. Num primeiro momento,
mais gente complicará mais, porém, quando os conflitos
amainarem, você perceberá a vantagem do trabalho em
grupo.

A mulher desempregada estava consultando os classificados e decide ligar
para um anúncio de faxineira. No final
da conversa, a senhora que a atendeu
lhe pergunta: - E quanto a senhora espera ganhar por dia? - Ah, por menos
de sessenta Reais por dia eu nem saio
de casa! - a mulher responde, categórica. - Mas isso é um absurdo! Eu sou
professora e não ganho tudo isso! - E
por que a senhora acha que eu parei de
dar aula?
O rapaz vai com um amigo ao estádio assistir um jogo de futebol. Como a
casa da avó fica no caminho ele resolve
dar uma passadinha para cumprimenta-la. Aproveitando a presenca do neto,
a velhinha pede para ele consertar um
vazamento na pia da cozinha. Enquanto isso ela leva o amigo do neto para
a sala e oferece-lhe uma bebida.Junto
com o copo está um pratinho de amendoins que o rapaz come sem parar, um
por um. Tarde demais ele percebe que
comeu tudo que havia no prato. Na
hora de ir embora ele agradece calorosamente a avó do amigo: - Origado
pelo amendoim... Espero nao ter abusado, não lhe deixei nenhum, desculpe!
A vovó, amavel, responde: - Não tem
problema, meu filho. De qualquer jeito
não posso come-los. Depois que perdi
meus dentes eu só lambo o chocolate
que vem em volta.

HORÓSCOPO

LIBRA: Hoje é um dia que promete mais facilidades do
que dificuldades, porém, não pense que isso seja algo automático e que enquanto você descansa as facilidades fariam tudo por você. Faça você as facilidades acontecerem.
ESCORPIÃO: Faça planos, hoje sua mente está livre
o suficiente de constrangimentos e preocupações para infundir entusiasmo e se interessar por tudo que está além
do alcance imediato. Novas aventuras decorrerão desse
exercício.
SAGITÁRIO: É interessante você refletir na tentativa
de antecipar-se aos possíveis problemas futuros, porém,
tente evitar que isso se transforme em exercício de preocupação, pois, nada de bom decorreria de uma condição
assim.
CAPRICÓRNIO: Preste atenção ao que as pessoas
têm a lhe dizer, porque mesmo que você discorde delas,
no futuro perceberá que poderia ter havido mais harmonia
as ouvindo do que lhes apresentando questionamentos e
conflito.

CURIOSIDADES
DE ONDE SURGIU A EXPRESSÃO GANDULA?

Gandula é a pessoa que busca as
bolas jogadas para fora do campo em
uma partida de futebol. Essa função
surgiu após a construção do estádio
do Maracanã, onde várias bolas saíam e era necessário alguém com a
função de buscá-las.
O termo “gandula” surgiu em 1939.
Naquela época, o time do Vasco da
Gama contratou um atacante argentino chamado Bernardo Gandulla, po-

rém esse jogador não se adaptou ao
time e ficava apenas no banco de reservas. Para tentar mostrar utilidade
ao seu time, ele sempre corria e pegava as bolas que saíam do campo,
até mesmo as do adversário, assim,
esse jogador se tornou simpático perante a torcida, quando ele foi embora, o termo “gandula” continuou a ser
usado para designar os repositores
de bolas.

AQUÁRIO: Pequenas coisas que normalmente seria
fácil administrar, hoje parecem ter combinado para deixar
de funcionar ao mesmo tempo, produzindo um panorama
que se mostra mais complexo do que verdadeiramente é.
Trate tudo com calma.
PEIXES: Envolva seu coração em tudo que você fizer
hoje, mesmo que aparentemente sejam tarefas que você
repita todos os dias e, por isso, não mereceriam tanta atenção de sua parte. Faça você acontecer o diferente.
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Em SP: Fernanda Lima é pura
simpatia e charme em evento

Na noite desta quarta-feira (17), Fernanda Lima
esteve no lançamento da
coleção de inverno da marca John John, na loja da rua
Oscar Freire, em São Paulo.
Usando
uma
roupa
fashion, a atriz e apresentadora esbanjou simpatia enquanto era fotografada pela
imprensa.
Sorridente, a gata, que é
casada com Rodrigo Hilbert, fez charminho na hora
dos cliques.
O evento ainda contou com a presença de Rodrigo Simas e Klebber Toledo. Durante o Carnaval, Klebber acabou sendo clicado beijando a atriz e apresentadora Monica
Iozzi. Eles estavam na Sapucaí, Rio de Janeiro.

acesse: www.jm1.com.br

Dia na praia: Sarado, Lucas
Lucco planta bananeira
e brinca com cão

Sabrina Sato mostra corpo
escultural nas redes sociais

Lucas Lucco roubou a cena ao ser clicado na praia da
Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (19).
De sunguinha, o cantor exibiu seu corpão sarado.
O cantor foi clicado fazendo exercícios, plantando até
uma bananeira, entrando no mar e ainda brincando com
um cachorro.

Sabrina Sato já mostrou todo o seu corpão ao desfilar
no Carnaval do Rio e de São Paulo, mas para quem não
enjoou de ver suas curvas estonteantes, ela voltou a embelezar suas redes sociais na noite desta sexta-feira (19).
Usando um biquíni que favoreceu seu corpão irretocável, aapresentadora posou pulando na praia e ao lado de
surfistas tirando a maior onda.
Acredite seu quiser, a beldade está solteira desde o final
do ano passado, quando se separou do ator João Vicente
Castro.
E aí, quem se candidata?

Primeiro amor de Tom Cruise
faz grandes revelações

Hoje com 54 anos, Diane Cox, o primeiro amor de Tom
Cruise, nos tempos do colégio, faz grandes revelações sobre seu primeiro namorado, e confessa que nunca esqueceu o ator.
Diane revelou à revista Star que eles namoraram quando
tinham 17 anos e que foi o ator quem a seduziu primeiro.
Ela relembrou da paquera entre os dois e contou que o
primeiro beijo rolou na festa de formatura.
"Eu fui ao banheiro, e quando saí ele estava me esperando no corredor com uma garrafa de licor e um enorme
sorriso. Nos beijamos ali mesmo e foi quando começamos
a sair", disse Diane.
A mulher contou que embora Tom nunca foi alto, 'ele
tinha um grande traseiro e era super charmoso'.
Cox não se intimidou em revelar detalhes de seus encontros amorosos: "Fazíamos sexo onde desse, no carro
do meu pai ou na garagem da casa dele em Glen Ridge,
[Nova Jersey]", recordou, afirmando que Tom era um cara
quente.
Eles saíram por dois anos, e terminaram quando Tom já
estava morando na Califórnia, construindo sua carreira na
atuação.
"Para mim ele sempre será Tom Mapother".

11

Miley Cyrus quer casamento
'bizarro' com três dias de festa

Marina Ruy chega a 10 milhões
de seguidores no Instagram
Na tarde desta sexta-feira (19), Marina Ruy
Barbosa teve motivos para
comemorar, precisamente
10 milhões de motivos. A
atriz chegou a marca de 10
milhões de seguidores em
seu Instagram e agradeceu
o carinho.
“Chegamos aos 10 milhões! Muito obrigada pelo
carinho, por cada mensagem, curtida... amo vocês!”, escreveu na legenda
de uma fotoque ele colocou um coração em volta da marca.
Atualmente, Marina Ruy Barbosa é protagonista da novela Totalmente Demais, da Rede Globo.

Miley Cyrus e Liam Hemsworth voltaram com tudo desde o Ano Novo, quando foram vistos juntos na Austrália.
Agora a cantora mora com o astro de Jogos Vorazes e com
o noivado reatado, o casamento deve acontecer em breve.
Após inúmeros rumores de que a cantora já teria casado
com o ator, uma fonte próxima à loira negou que isso tenha
acontecido, mas que o casal já está planejando a cerimônia.
“Miley quer um casamento divertido, louco e muito colorido. Ela quer algo piscodélico, que ficará para sempre
na lembrança. Quanto mais bizarro melhor, esse é exatamente o tipo de casamento dos seus sonhos”, afirmou a
fonte ao site The Hollywood Reporeter.
A mesma pessoa ainda contou que a festa irá durar no
mínimo três dias de curtição.

12

acesse: www.jm1.com.br
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Quer ganhar as eleições
Nós podemos ajudar você

Entre em contato conosco e saia na frente dos seus
adversários 33-98887-8409 33-3331-8409 contato@jm1.com.br
Atualizamos os nossos conhecimentos com um dos maiores consultores
político do Brasil “Gilberto Musto” autor do Código do Voto e Mapa do Voto.

10 perguntas que poucos terão as respostas.
Quais as verdadeiras chances dos novos candidatos frente aos políticos experientes, mas desgastados pela classe?
Que tipo de discurso moderno prende a atenção de uma plateia quando
é para falar de política e todos estão no WhatsApp?
Como utilizar as novas práticas do marketing eleitoral para uma campanha de 45 dias?
Você tem relevância na internet ou apenas está no Facebook?
Você sabe como montar e conduzir uma equipe de mobilização para os
últimos 7 dias de campanha?
Qual o papel do político se inserido na teoria do sistema político aferindo a demanda dos cidadãos?
Quociente eleitoral e as sobras. Você sabe calcular as vagas na Câmara Municipal?
Por que 55% dos prefeitos que foram a reeleição em 2012, perderam?
Como atuam os verdadeiros campeões de votos nas urnas?
O que deve conter uma proposta de governo inovadora e que convença
os eleitores desacreditados?
Nada mais tentador em saber o que vem pela frente com 45 dias de
eleições. Como fazer tudo dar certo?
Como a comunicação política, o marketing eleitoral e a mobilização
fazem uma campanha vencedora nos novos tempos
Decifre estas e muitas outras estratégias com o Código do VOTO

Nova Escola Municipal de Manhuaçuzinho será inaugurada hoje
O Governo de Manhuaçu, por meio da Secretaria
de Educação, vai entregar
à comunidade de Córrego
do Manhuaçuzinho, uma
escola nova e com instalações modernas. O evento
de inauguração está agendado para hoje, terça-feira, 23, a partir de 17h.
A Escola Municipal Alcebíades Pinto da Silva
foi totalmente construída desde a base ao acabamento, com recursos
próprios do município.
O espaço, antes utilizado
pelos alunos, tinha apenas duas salas de aula
para atender a mais de 80
estudantes. Além disso, a
cozinha era pequena, sem
dispensa e almoxarifado
e com paredes em condições precárias. As novas instalações possuem
uma área construída de
409 metros quadrados,
com capacidade para receber até 240 alunos em
dois turnos. O prédio
que vai ser inaugurado
na próxima semana possui almoxarifado, sala de
professores, diretoria, biblioteca e quatro salas de

aula. Os banheiros oferecem conforto e acessibilidade para deficientes físicos. “É um avanço para a
educação de Manhuaçu.
Estamos ansiosos para
entregar esse novo espaço à comunidade de
Manhuaçuzinho. Essa foi
uma promessa do prefeito
Nailton Heringer, quando no início do mandato,
percebemos as deficiências da antiga escola” –
disse Gelvânia Câmara,
secretária municipal de
Educação.
A comunidade escolar
do Córrego do Manhuaçuzinho é muito participativa. As novas instalações
da Escola Municipal Alcebíades Pinto da Silva contam ainda com espaço para
eventos comunitários. A
solenidade de inauguração
vai contar com a presença
de alunos, pais, professores e servidores, líderes
comunitários, secretários
de governo e do Prefeito
Nailton Heringer. Toda a
população é convidada a
participar da solenidade.
Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu

