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Circulação: Território do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Natália do Vale vive drama
de novela na vida real

A arte imita a vida. E
vice versa. Na novela Em
Família, no ar no horário
nobre da Globo, duas irmãs não se falam há 20
anos e estão prestes a quebrar este gelo.
Natália do Vale e Ana
Beatriz Nogueira vivem
as irmãs Chica e Selma,
que romperam por conta
de uma tragédia. Fora da
ficção, Natália vivenciou
a mesma história.
"Tive na minha família
a história de duas irmãs
que ficaram exatos 20
anos sem se falar. A minha
mãe e a minha tia", contou
a atriz durante participação no programa Encontro

Com Fátima Bermardes,
nesta quinta-feira (20), na
Globo.
Natália,
emocionada,
não explicou os motivos
pelos quais a mãe e a tia
deixaram de se falar. Mas
recordou uma cena contada por sua mãe.
"Ela conta que, quando
saiu de casa, minha tia
chorava e gritava de dor.
Eu promovi esse reencontro", disse a atriz, disfarçando as lágrimas.
Na trama de Manoel
Carlos, que também participou do programa, a
relação entre as irmãs foi
interrompida por causa de
uma tragédia e um casa-

Distribuição gratuita

Saúde de Manhuaçu
ganha novos veículos

mento que não aconteceu.
No capítulo que vai ao
ar dia 28 de fevereiro na
novela Em Família.
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EDITORIAL

A imobilidade brasileira atrasa o Brasil

A imobilidade dos brasileiros chama atenção, Jesus ensinou que devemos
amar nossos semelhantes como a nós mesmos, infelizmente as pessoas não
estão nem aí para os problemas dos outros que acabam sendo de todos.
Mesmo com todos os graves problemas em que atravessa o país, o povo
reclama, mas não se mobiliza, nossos representantes tanto no Senado, como
na Câmara, parecem que a maioria estão comprometida com a corrupção,
eles ficam de braços cruzados como se a responsabilidade não fossem deles.
Um estudo sobre a notória passividade do brasileiro chegou à conclusão
que o brasileiro pensa e acredita que, se ninguém reage, é melhor ele também
não reagir.
Na verdade, os brasileiros reclamam bastante, só que nos lugares e com as
pessoas erradas, reclamam em casa, no trabalho, mas quando necessita participar de uma mobilização, ir para a rua levantar uma bandeira, nada. Mesmo
nas movimentadas salas de espera dos atendimentos de saúde, ninguém fala
nada quando chega alguém com dores e é maltratado pela atendente, nos
coletivos as pessoas fecham os olhos e fingem estar dormindo para não ceder
lugar a uma gestante, mulher com bebê no colo ou idosos.
Indivíduos estes que tem direito a um assento especial em transporte público. É o que diz a Lei Federal no 10.048, em vigor desde 2000.
Barbosa, de 76 anos, queixava-se quando não lhe cediam o espaço reservado aos idosos. Depois que um jovem o agrediu verbalmente, desistiu de
reclamar. “Ele disse que velho tinha de morrer”, afirma Barbosa.
Não se trata de um problema exclusivo dos coletivos das grandes cidades,
o brasileiro não tem o hábito de protestar no cotidiano. Não faltam motivos, a
corrupção, o aumento de impostos, a falta de médicos e medicamentos nos
hospitais, as filas imensas nos bancos e a falta de segurança pública gerando
violência diária. Por que isso acontece? A resposta a tanta passividade pode
estar em um estudo de Fábio Iglesias, doutor em Psicologia e pesquisador da
Universidade de Brasília (UnB). Segundo ele, o brasileiro é protagonista do
fenômeno “ignorância pluralística”, termo cunhado pela primeira vez em 1924
pelo americano Floyd Alport, pioneiro da psicologia social moderna.
A apatia diante de um escândalo público também é frequente no Brasil.
Nas décadas de 80 e 90, o contador brasiliense Honório Bispo saiu às ruas
para lutar pelas Diretas Já e pelo impeachment do ex-presidente Fernando
Collor. No ano passado, quando o plenário do Senado realizou uma sessão
secreta para julgar o presidente da casa, Renan Calheiros, o contador tentou
reunir alguns colegas para uma manifestação em frente ao Congresso Nacional.
Poucos compareceram. Depois disso, Bispo disse que ficou desestimulado.
“Os movimentos estudantis não se mobilizam mais. A UNE sumiu”, diz, referindo-se à outrora influente União Nacional dos Estudantes, hoje muitos sindicatos e outras entidades estão comprometidos com os corruptos e por isso a
pouca adesão. São entidades que levaram vantagens e continuarão a serviço
dos corruptos, vamos ver isso, quando mudar o governo farão o inferno para
desestabilizar o governo, afinal os bandidos
Fale com a redação sempre vão querer estar no poder.
contato@jm1.com.br
O sociólogo Pedro Demo, autor do livro
Cidadania Pequena s (ed. Autores Associa(33)3331-8409
dos), diz que há baixíssimos índices de organização da sociedade civil – decorrentes,
em boa parte, dos também baixos índices educacionais. Em seu livro, que tem
base em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o sociólogo conclui que o brasileiro até se mobiliza em algumas questões, mas não
dá continuidade a elas e não vê a importância de se aprofundar. Um exemplo
é o racionamento de energia ocorrido há cinco anos: rapidamente as pessoas
compreenderam a necessidade de economizar. Passada a urgência, não se
importaram com as razões que levaram à crise. Para o sociólogo, além de toda
a conjuntura atual, há o fator histórico: a colonização portuguesa voltada para
a exploração e a independência declarada de cima para baixo, por dom Pedro
I, príncipe regente da metrópole. “Historicamente aprendemos a esperar que a
decisão venha de fora. Ainda nos falta a noção do bem comum.
Acredito que, ao longo do tempo, não tivemos lutas suficientes para formá--la”, diz Demo.
É triste assistirmos milhões de pessoas nas ruas no carnaval, na Parada
Gay, mas quando é para ajudar o país nada é feito, mas isso pode mudar,
vivemos dias terríveis de corrupção dos políticos, má gestão pública, violência,
epidemia de Dengue, crise econômica tudo agravado pela grande quadrilha
que se apoderou dos postos chaves do país para se enriquecerem ilicitamente
nos cargos públicos. “LAVAJATO” é a esperança do povo. Tudo tem limite, vai
chegar um momento em que as pessoas vão ter que dar um basta e mudar o
rumo de nossa nação.
Que tristeza, ver uma presidente do país em que seu partido está mais atolado na corrupção do que nunca, presidente do Senado Renan, Presidente da
Câmara Eduardo Cunha, Senador Delcídio, sitio de Atibaia, tríplex do Guarujá.
Pessoal estamos falando dos nossos principais governantes.
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CARTA DOS LEITORES

Brasil para os brasileiros

É inquestionável que atravessamos um dos
momentos mais desafiadores de nossa história republicana. Submersos em uma onda de
inquietude e desconfiança, assistimos, apreensivos, a episódios crescentes de desemprego, corrupção, inflação e imoralidade no trato
da coisa pública. O que percebemos é que as
conquistas dos últimos 20 anos estão em risco
em face de uma mescla maligna de incompetência, despreparo, falta de espírito público e
apropriação do poder para fins partidários e
criminosos.
Estudos recentes demonstram as tristes consequências para o povo brasileiro. A chamada
nova classe média, processo iniciado com o
controle da inflação pelo Plano Real, na gestão do ex Presidente Itamar Franco, fez com
que entre 2006 e 2012, 3,3 milhões de famílias
migrassem das classes D/E para a classe C,
segundo um estudo da Tendências Consultoria
Integrada. Este fato é exemplificado pelo acesso a produtos e serviços que antes não cabiam
no seu bolso, como plano de saúde, ensino superior, viagens de avião, carro zero, etc.

Segundo o mesmo estudo, em detrimento da
grave conjuntura atual, inicia-se o caminho de
volta, com um tremendo retrocesso. De 2015 a
2017, 3,1 milhões de famílias da classe C, ou
cerca de 10 milhões de pessoas, devem cair e
engordar a classe D/E. Só neste ano, segundo
a Tendencias Consultoria, a classe D/E vai ser
ampliada em cerca de 1,5 milhão de famílias;
em 1,1 milhão em 2016 e em 454 mil em 2017.
Ou seja, um verdadeiro crime ceifar sonhos
e projetos de brasileiros trabalhadores, que terão comprometidos a conclusão do curso superior de um filho, que terão que devolver o carro
comprado com tanto sacrifício, que perderão
noites de sono com dividas da casa própria, do
cartão de credito e do medo do desemprego.
O Brasil é maior que estes criminosos. É
fundamental que todas as pessoas de bem
se unam, para, em conformidade com nossa
democracia e vislumbrando o futuro das próximas gerações, mudem os rumos do país e o
recoloque nos trilhos que o leve a menos desigualdade e mais justiça social.
Dinis Pinheiro
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Falta planejamento e gestão

Manhuaçu começa 2016 da mesma forma que terminou 2015, com falta de planejamento e gestão da atual
Administração. Com isso, sobram problemas que deveriam ser administrados facilmente pelos secretários
municipais e pelo chefe de todos: o prefeito Nailton Heringer (PDT)
O último ano de mandato do prefeito de Manhuaçu
tem seu início marcado pela falta de iluminação pública, em vários bairros e distritos e problemas na saúde.
Houve até alguém dizendo que a cidade está “zikada”,
a verdade é que o povo precisa unir entorno do combate
ao mosquito da Dengue, a coisa está feia na cidade.
Pipoca denúncias e reclamações pelas redes sociais
e através dos órgãos de imprensa, o chefe do executivo
prefere ficar alheio a tudo isso e centrar suas atenções
nos assessores de imprensa da prefeitura. Como dizem
o prefeito não está nem aí para o que as pessoas dizem.
Ele prefere seguir sua cartilha.
Por falar em promessas e obras, o que mesmo de importante o executivo tem feito? Pelo que ouvimos nos
dizem por aí, falta muita coisa sobra reclamações em
todos os sentidos
O prefeito Nailton Heringer precisa dar um sacode no
secretariado, colocar os projetos em andamento e parar
com as falácias que lhe é peculiar.
Se as coisas continuarem como estão, logo estaremos.

Se você tem certeza,
porque não aposta

A maior polêmica política de Manhuaçu é a pré-candidatura a prefeito de Sérgio Breder, para um dos líderes
partidários Tuca e amigo de Sérgio, não há nada errado na
construção da pré-candidatura de Sérgio, ele só não será,
se não quiser. Uns acham que ele não vem candidato e até
torcem para Manhuaçu não ter candidatos fortes. Polêmicas à parte, Tuca está desafiando os que dizem que Sérgio
não pode sair candidato, ele aposta que Sérgio é candidatíssimo. “Se você diz ter tanta certeza, porque não aposta e
ganha R$ 50 mil”? Desafia o empresário Tuca.
Manhuaçu só tem três grupos políticos que tem condições de eleger o próximo prefeito. O grupo do Sérgio Breder apoiado pelos partidos PSDB, PPS, DEM, PSD e PSB,
o grupo do atual prefeito apoiado pelos partidos PDT e PT
e o outro grupo forte também é o do deputado estadual João
Magalhães, apoiado pelo PMDB e vários outros partidos.
A lógica diz que dentre estes três grupos sairá o próximo
prefeito ou prefeita de Manhuaçu. Outra grande dúvida é
se o deputado Federal Dr. Mário Heringer apoiará o seu
primo atual prefeito Nailton Heringer, o que dizem nas rodadas de bate é que dificilmente Mário Heringer apoiará o
atual prefeito, porque não teve espaço na administração, o
prefeito preferiu estar sempre ao lado de outros deputados
como se vê em todas as reportagens e nas redes sociais, a
relação do prefeito é mais com os deputados do PT e com
o federal do PDT deputado Gonzaga.

Um passo acertado do STF

Acertada decisão do
Supremo Tribunal Federal determinando a
prisão do condenado
em segundo grau representa um passo histórico e relevante contra
a escalada dos crimes
dos crimes do colarinho branco e notadamente da corrupção.
Segundo alguns promotores, a presunção de inocência
tem sido utilizada com equivoco e assim os usos e costumes pregam incessante e intermitentemente a premissa da
culpa ou dolo submetido ao preceito da coisa julgada. A
justiça não é rápida a ponto de dar uma solução de culpado
ou inocente de imediato e os julgamentos, com recursos
que se eternizam duram, em média, uma década, afora o

número de habeas corpus impetrado em todas as instâncias, a fim de que se consiga uma repercussão no status
libertatis do responsável.
Os brasileiros de bem aplaudem a iniciativa do STF com
a justa guinada que não pode parar ou ficar nessas circunstâncias. Devemos nos voltar para os crimes hediondos,
contra vida, latrocínio, e contra os costumes. Discursos
vindos dos quatro cantos do País noticiam que nunca o
crime foi tão propalado e disseminado nos mais variados
segmentos da sociedade, em regiões do Brasil.
A impunidade precisa acabar, principalmente nos poderes judiciais, olhar carinho os crimes contra a vida, e que
o julgamento se faça de modo célere, e também no latrocínio.
É sabido que o Estado Brasileiro, em grande parte, em
colapso fruto da crise econômica, e do péssimo exemplo
que vem das nossas autoridades precisa de substanciais
mudanças.
O combate sem tréguas ao crime exige que o judiciário brasileiro se conscientize que o fim da impunidade é a
marca indelével e característica de Países desenvolvidos.
Quando a justiça é feita, produz paz que é fruto inesgotável da justiça, e se ela provier, começando, com essa decisão, o Brasil estará dando um passo enorme para acabar
com os corruptos.

Setor automotivo fechou
108 mil vagas em 2015

,O país inteiro é afetado com as baixas no setor automtivo. Foram admitidas 589.499 pessoas, mas houve 698.142
demissões.
Os dados incluem montadoras, autopeças, lojas de veículos e manutenção.
Além da baixa de 26,5% na venda de veículos novos, o
setor automotivo perdeu 108.643 vagas em 2015, segundo
dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged)
Os dados são de 9 grupos que reúnem empresas ligadas
a produção, comércio e manutenção. São eles: fabricantes
de carros; fabricantes de caminhões e ônibus; fabricantes
de cabines, carrocerias e reboques; de peças e acessórios;
empresas de recondicionamento e recuperação de motores;
de manutenção e reparação de veículos; concessionárias e
lojas de veículos usados; comércio de peças de reposição e
acessórios; e postos de combustíveis.

Palavras do Senador
Romário Faria
Nesta semana a CBF divulgou os dados sobre os salários
dos jogadores de futebol no Brasil. Embora os números
não sejam nenhuma novidade para mim, tenho certeza que
muita gente deve ter se surpreendido.
Existe uma ilusão de que a maioria dos jogadores ganham muito bem, mas essa é uma visão completamente
equivocada. Como vocês podem ver na imagem, 82,40%
desses profissionais ganham pouco mais de um salário mínimo. As altas cifras do futebol são privilégio de pouquíssimos jogadores, empresários e clubes.
Embora o futebol seja um esporte de altíssima rentabilidade, hoje, da forma como é administrado, ele ilude milhares de jovens e famílias no Brasil inteiro que sonham em
mudar de vida impulsionado pela profissão.

Enquanto
esses
jovens – muitos brilhantes – sonham, os
cartolas enchem os
bolsos, desviando recursos das entidades
que deveriam fomentar o futebol no Brasil e investir na base,
para que o futebol se
tornasse uma profissão séria e lucrativa
para esses milhões de
jovens e para o Brasil.
Esses dados reforçam, ainda mais, a importância da CPI do Futebol.
Precisamos de limpeza e renovação, para que o futebol
deixe de ser cortina de fumaça para aqueles que só querem
enriquecer ilicitamente.
*OBS: Esses números são da CBF, entidade que eu, particularmente, não acredito. Espero que, pelo menos, este
levantamento seja sério.

A intrigada situação
de Eduardo Cunha
Desde outubro do ano
passado que líderes evangélicos pedem afastamento de Eduardo Cunha Para
evitar constrangimento e
separar o joio do trigo é
que várias lideranças evangélicas já se manifestaram
a respeito da situação do
Presidente da Câmara Eduardo Cunha por ele se dizer evangélico. Um grupo
de lideranças evangélicas
apresentou na Câmara um
manifesto com 300 assinaturas de bispos, pastores e integrantes da comunidade cristã pedindo o afastamento de Eduardo
Cunha (PMDB-RJ) da presidência da Câmara. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) irá se manifestar
sobre a situação nacional e a expectativa é que também haja
um apelo para que Cunha se afaste. O procurador-geral da
República, Rodrigo Janot, esteve em reunião com bispos da
CNBB, e segundo integrantes do encontro, suas colocações
foram decisivas para a entidade “construir um posicionamento” sobre o caso.
No manifesto, os líderes evangélicos dizem que as ações
de Cunha merecem “repúdio” e que as denúncias contra ele
“inviabilizam” sua permanência à frente da Câmara.
Entre os signatários de várias igrejas estão Dom Francisco de Assis da Silva, bispo da Igreja Episcopal Anglicana do
Brasil; Walter Altmann, pastor emérito da Igreja Evangélica
de Confissão Luterana No Brasil; Ricardo Gondim, pastor da
Igreja Betesda de São Paulo; e Lusmarina Campos Garcia,
pastora da Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil,
presidente do Conselho de Igrejas Cristãs do Estado do Rio
De Janeiro.
“As ações do deputado Eduardo Cunha, atual presidente da
Câmara dos Deputados e que se identifica como evangélico,
merecem repúdio. As denúncias de corrupção e o envio de recursos públicos para contas no exterior inviabilizam a permanência do deputado Eduardo Cunha no cargo que ocupa, uma
vez que não há coerência e base ética necessária a uma pessoa
com responsabilidade pública”, diz trecho do comunicado.
O manifesto rechaça uma “forte tendência” de apresentação de políticos eleitos como se esses representantes “fossem
a voz dos evangélicos”:
“Afirmamos que, frente a casos como o que protagoniza o
atual presidente da Câmara dos Deputados, a corrupção não
é a marca distintiva da política para os evangélicos. Ela é a
marca de certa ‘safra’ de representantes (…) Sendo assim,
como evangélicos que prezam a ética, a verdade e a justiça,
concordarmos quanto à insustentabilidade da permanência do
deputado Eduardo Cunha na presidência da Câmara e posicionamo-nos a favor de sua imediata SAÍDA”.
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Pr. João S. da Fonseca
pensador.uol.com.br/autor

LULISTAS ARMAM ABANDONAR
DILMA E TIRÁ-LA DO PT
Parlamentares ligados à facção petista Construindo um Novo Brasil (CNB), liderada por Lula, articulam o “plano de salvação” do PT que passa pelo
afastamento progressivo da presidente Dilma Rousseff, até o rompimento. Pela lógica dos petistas, o
partido poderá retomar seu discurso crítico, acusando Dilma de não observar o “programa popular” do
PT, responsabilizando-a pela crise e até pelos casos
de corrupção.
TUDO POR LULA
Internamente, o PT avalia que Dilma não conseguirá
reverter a crise, nem barrar o impeachment. A ideia é evitar a “contaminação” de Lula.
ELA SABE DA ARMAÇÃO
Dilma soube do golpe do PT, daí o desespero de arrumar às pressas a viagem ao Chile, tentando não aparecer
na festa do PT, neste sábado. Pensando bem... ... hoje em
dia, o PT é o único a comemorar o PT.
ESQUECERAM DE MIM
Assessores leais a Dilma chegaram a dizer que ela
“cancelou” a ida à festa do PT no Rio, mas na verdade
nem chegou a ser convidada.
CARA DE PAISAGEM
A direção do PT espera que, hostilizada, Dilma se impaciente e acabe por abandonar o partido voluntariamente. Lula faz cara de paisagem.
BRASIL PERDE A GUERRA
PARA SANEAMENTO BÁSICO
O Brasil vem perdendo a guerra para o saneamento
básico, cujo investimento, em 2015, não passou de R$
105 milhões. Dados do Sistema Nacional de Informações
sobre Saneamento mostram que 34 milhões de brasileiros
não têm acesso a água encanada, mais de 100 milhões vivem onde não há rede de esgoto e mais de 60% do esgoto
coletado é vertido em cursos de água ou no mar, e sem
tratamento.
O PERIGO É OUTRO
Dilma não teme que João Santana, preso, acabe por
prejudicá-la. Mas ela acha que nitroglicerina pura é a mulher do marqueteiro, Mônica Moura, que não tem perfil
de quem se cala para proteger políticos.
DELCÍDIO, O ESCREVINHADOR
Como não consegue se reunir com os colegas, que fogem dele como o diabo da cruz, o senador Delcídio Amaral (PT-MS) resolveu endereçar-lhes uma carta jurando
inocência e, claro, culpando a imprensa.
VIOLA AFINADA
A oposição afinou o discurso para pressionar pelo impeachment na Câmara e pela análise da prestação de contas da campanha de Dilma. “Uma coisa puxa a outra”,
afirma Paulinho da Força (SD-SP).

GRUPO GERDAU TEVE
‘ANOS DOURADOS’ COM O PT
Enrolada na Operação Zelotes, a gigante da siderurgia
Gerdau ganhou dinheiro na era petista como poucas empresas: quase R$ 90,8 milhões pagos pelo Executivo entre
2004 e 2015. O grupo também ascendeu politicamente na
era PT e tem livre-trânsito no Planalto. Ex-presidente do
conglomerado, Jorge Gerdau caiu nas graças do governo,
não foi ministro porque não quis e virou membro do “conselhão” de Dilma.
MUITA GRATIDÃO
Na disputa eleitoral pela Presidência da República, o
grupo Gerdau foi generoso com a campanha de Dilma,
para quem doou R$ 5 milhões.
BOLSA EMPRESÁRIO
Desde o fim do governo de Lula e início da gestão Dilma, entre 2010 e 2012, o grupo Gerdau faturou R$ 90
milhões no governo federal.
CONFUSÃO
A figura de Jorge Gerdau é tão forte que ele foi citado
como alvo da 6ª fase da Zelotes. Era o filho André, presidente do grupo desde 2007.
MULTA INDEVIDA
Presidente do grupo, André Gerdau disse à PF que recrutou escritórios especializados apenas para provar ser
descabida a multa de R$1,5 bi.
DILMA TENTA AGORA ‘COLAR’
SUA IMAGEM AO RIO 2016
Com o pânico que se estabeleceu no Planalto, após a
deflagração da 23ª fase da Lava Jato, o governo decidiu
pôr na rua uma estratégia de emergência para tentar manter a presidente Dilma “afastada” do noticiário sobre as
gatunagens investigadas nas operações Lava Jato e Zelotes. A ideia é ocupar Dilma com assuntos referentes aos
Jogos Olímpicos do Rio, a melhor fonte de boas notícias
disponível no País.
TOUR OLÍMPICO
Em março, Dilma vai visitar as obras dos Jogos, no Rio
de Janeiro. Depois vai à Grécia receber a tocha olímpica.
ÚLTIMA A SABER
Dilma se irritou porque mais uma vez foi avisada apenas ao amanhecer de segunda-feira (22) sobre a decretação da prisão de João Santana.
A TOQUE DE CAIXA
Às pressas, o governo tentou arrumar uma visita de Dilma a Santiago, neste sábado. O Planalto nega, mas o Palacio de La Moneda confirma.
LEPROSÁRIO
Delcídio Amaral (PT-MS) vive dias de leproso. Tenta
conversar com senadores do conselho de ética, mas eles
sempre arrumam desculpas para evitar o ex-líder do governo enrolado na gatunagem do petrolão.

QUEM DÁ MAIS
“Está em curso um verdadeiro leilão de deputados, até
com ajuda pecuniária”, afirma o deputado Danilo Fortes
(PSB-CE), sobre a janela de infidelidade partidária que
começou no dia 18 e vai durar 30 dias.

MALUF, O SOCIALISTA
O deputado Paulo Maluf (PP-SP) conta aos colegas na
Câmara dos Deputados que está de malas prontas para ir
para o PSB na janela de infidelidade partidária. E mais:
promete levar com ele dez deputados.

PSB NÃO QUER MALUF
O deputado Paulo Maluf (PP-SP) diz que está “de malas prontas” para se filiar ao PSB, mas o presidente nacional do partido, Carlos Siqueira, nega peremptoriamente a
possibilidade. Maluf e aliados desconversam.

JANELA DA INFIDELIDADE
Com 32 parlamentares na Câmara, o PSD deve perder
oito deputados federais na janela de transferência. Em
compensação, o partido do ministro Gilberto Kassab tenta
tirar nove deputados dos outros partidos.

BAILE DOS MASCARADOS
O deputado Júlio Delgado (PSB-MG) reagiu às trocas
de membros do Conselho de Ética, comandadas por Eduardo Cunha. “O carnaval continua na Câmara, com as
manobras no Conselho de Ética”, acusa.

JAPONÊS DA PF NA PORTA
O comando do PT anda cada vez mais preocupado com
a Operação Lava Jato. O maior temor é com a iminente
prisão de dirigentes do partido, enrolados até o pescoço
com a roubalheira na Petrobras.

E servireis ao SENHOR vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água; e eu tirarei do
meio de vós as enfermidades. Êxodo 23:25
Deus sempre cuida de nós, são nossas limitações humanas
que nos fazem sair da promessa. Passei muitas situações em minha vida que vi a mão do Senhor me sustentando naquela hora.
Quando Ele permite a provação em nossa vida pode ter certeza
que sempre estará atento a nossa condição física e emocional.
Ele nos prova, mais sabe até aonde podemos ir na provação, não
deixa o seu servo e filho se acabar na provação, antes sempre
tem surpresas para nós no final de cada provação. Se a gente realmente se colocar em seus braços e fazer a sua vontade Ele é
fiel para cuidar de nós e satisfazer o desejo de nossos corações.
O orgulhoso de coração levanta contendas, mas o que confia no
SENHOR prosperará. Provérbios 28:25 Confia no SENHOR e
faze o bem; habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Salmos 37:3Porque certamente te livrarei, e não cairás à
espada; mas a tua alma terás por despojo, porquanto confiaste em
mim, diz o SENHOR. Jeremias 39:18
Eu poderia citar tantas promessas de Deus para nossas vidas,
quando nos colocamos totalmente em seus braços…é muito
bom depender do nosso Deus.
Vou contar só uma situação que passei e que Deus entrou com
providencia em minha vida!
Eu e meu esposo passamos por um grande deserto quando
estávamos recém casados, meu esposo ficou sem emprego por
2 anos e meio. As portas se fecharam totalmente, ninguém perguntava nem se a gente estava precisando de alguma coisa. Eu
sempre chorei calada, só falava de minhas tristezas com o Senhor e tentava ser forte para não abater meu esposo. Certo dia
cheguei em um shopping e sentei em um banco em frente uma
loja que eu costumava comprar quando era solteira, fiquei senta-da olhando para vitrine e pensei: “ como eu gostaria de ter uma
roupa nova!!” falei somente em meu coração, e derrepente veio
a resposta mais que imediata do Espírito Santo de Deus falando
comigo: “ Entra na loja e compra…” eu fiquei meio sem saber
o que fazer, eu tinha o cartão da loja em minha bolsa, mais não
havia dinheiro para pagar cartão, estávamos em um grande deserto financeiro. Derrepente o Espírito falou novamente em meu
coração “ Onde esta sua fé?” Entrei na loja e comprei tudo que
tinha direito. Quando cheguei em casa fiquei meio aflita…rs, tinha comprado tantan coisa e sem nenhum dinheiro..rs. Passou-se o mês e chegou o dia de pagar a primeira parcela e nada de
dinheiro pra pagar..rs, a fatura havia vencido na terça-feira e já
era quinta-feira e nada..rs, fui para o ensaio das mulheres e quando terminou o ensaio uma irmã começou a gritar meu nome no
corredor da igreja me chamando e me disse: “ Amada, desde
terça-feira eu precisava falar contigo e deixei pra depois e o Senhor me cobrou…, de segunda pra terça tive um sonho contigo,
que vinha um padeiro com um pão enorme e me dizia parte o
pão com ela!!! Ela apertou na minha mão e me deu a metade do
dinheiro que ela havia recebido…Amados, era o dinheiro para
quitar o cartão e ainda com os juros que havia passado do dia,
nem a mais nem a menos…Glória a Deus!!!
Naquele dia vi que o deserto que estava atravessando era permissão de Deus e que Ele estava comigo no deserto.
Comecei a sonhar as promessas de Deus e confiar que tudo
estava no controle Dele.
Se você tem Jesus em seu barco, não duvide, confie que a tempestade não vai afunda-lo, Ele cuida daqueles que são seus.
Fui moço, e agora sou velho; mas nunca vi desamparado o
justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Salmos 37:25O SENHOR empobrece e enriquece; abaixa e também exalta. 1 Samuel 2:7 Do justo não tira os seus olhos; antes estão com os reis
no trono; ali os assenta para sempre, e assim são exaltados. Jó
36:7 Levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar
o trono de glória; porque do SENHOR são os alicerces da terra,
e assentou sobre eles o mundo. 1 Samuel 2:8
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Governo de Manhuaçu renova convênio com Corpo de Bombeiros

O Governo de Manhuaçu oficializou, nesta terça-feira, 23, a renovação do
convênio com o 2º Pelotão
de Corpo de Bombeiros. A
corporação atende a uma
abrangência de 26 municípios na região, porém a
única prefeitura parceira é
a de Manhuaçu. O prefeito
Nailton Heringer recebeu
em seu gabinete o comandante do Pelotão, Tenente
Flávio Mota, para as assinaturas.
"É um termo aditivo do
convenio que a gente tem
desde 2013. Ele visa subsidiar o Corpo de Bombeiros com equipamentos,
materiais de consumo, dar
um maior suporte para
que a gente exerça nossa
atividade em Manhuaçu
e região de uma melhor
forma possível" - explica
Tenente Flávio, que la-

menta o fato de apenas a
Prefeitura de Manhuaçu
ser parceira, mesmo atendendo a quase 30 municípios no entorno. "Tivemos
várias tentativas de firmar convênio com outras
prefeituras, mas apenas a
de Manhuaçu nos apoia.
Temos outros parceiros,
como o Rotary Clube, que
está sempre conosco, mas
do poder público, apenas
Manhuaçu" - comenta
Mota. "A gente sabe que
o trabalho que desenvolvemos é muito sério e de
grande responsabilidade,
por isso eu queria enaltecer a iniciativa do Governo de Manhuaçu, porque
é o reconhecimento do
nosso trabalho, e que sirva
de exemplo para as outras
prefeituras" - elogia. "Nós
vamos continuar fazendo
nosso trabalho da melhor

dade, para que eles complementem algumas questões
que eles têm. Estamos então, dentro das dificuldades
que estamos enfrentando,

mantendo esse apoio. O
Corpo de Bombeiros é importantíssimo, e ele atende
a uma região imensa, somos parceiros para abenço-

ar" - afirma o prefeito Nailton Heringer, que também
mostrou-se consternado por
ser Manhuaçu o único parceiro da corporação. "Mas
apesar disso, temos uma
felicidade, estamos numa
grande expectativa de que,
em breve, nosso pelotão se
torne uma companhia, devido ao tamanho e à abrangência. São 44 bombeiros
mais o comandante" - externa Heringer, que garante
o apoio à instituições que
prestam serviços essenciais
à comunidade. "Atender
aos bombeiros, polícias e
instituições filantrópicas é
um dos propósitos da nossa administração, porque
não podemos abrir mão de
segurança nem de assistência" - finaliza o chefe do
Executivo.
Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu

nicípio, quando nos distritos.
Nesse primeiro momento,
pretendemos colocar esses
veículos à disposição da
Vigilância Ambiental, para
auxiliar nesse momento de
intensificação do trabalho de
combate ao mosquito Aedes
Aegypti, que tanto tem nos
trazido problemas” – informou.
O prefeito Nailton Heringer comemorou a chegada
dos novos veículos e fez
questão de destacar que o
município só está recebendo benefícios do Governo,
porque as certidões estão
em dia. “A gente tem pro-

curado andar corretamente
com toda a Administração,
com todos os documentos e
com todas as contas. As dificuldades que estamos enfrentando são enormes, mas
temos feito com o que o município esteja em condições
de receber esses benefícios.
É muito gratificante quando
temos o apoio de deputados
como o Subtenente Gonzaga, o André Quintão e o Mário Heringer, que são sensíveis às nossas necessidades
e nos ajudam a administrar.
Estive com o Governador
na cidade de Ubá e constatei
que foram poucos os muni-

cípios contemplados com
essa arremessa de veículos,
o que mostra o empenho
dos parlamentares citados” –
agradeceu.
Os veículos ficaram expostos na Praça Cordovil
Pinto Coelho, durante toda a
manhã do sábado, 20, onde
aconteceu a solenidade de
entrega das chaves. O encontro reuniu várias autoridades do município, como
vereadores e secretários do
Governo, além do deputado Subtenente Gonzaga e
representante do secretário
André Quintão, vereador
Chico do Juquinha.

Prefeito, Tenente Flávio, secretário de Trabalho e Desenvolvimento Social, Macilon Breder, e procurador do município, Antônio de Carvalho, oficializam renovação do convênio
forma possível, mas toda
ajuda é bem vinda" - conclui Tenente Flávio.
"É um convenio que temos mantido pela necessi-

Saúde de Manhuaçu
ganha novos veículos
O Governo de Minas
Gerais doou vários veículos para muitas cidades do
Estado. Manhuaçu foi contemplada com três, por meio
de indicação dos deputados
Subtenente Gonzaga e André Quintão, federal e estadual, respectivamente.
A entrega das chaves
aconteceu em dois momentos. Primeiro na cidade de
Ubá, onde o prefeito Nailton
Heringer e sua comitiva encontraram com o governador Fernando Pimentel. Depois no centro de Manhuaçu,
onde os veículos foram expostos e depois encaminhados para atender à Secretaria
de Saúde.
Os três veículos, sendo
duas Doblôs e um Pálio, vão
atender inicialmente à equipe de Vigilância Ambiental e ao CAPs. Subtenente

Gonzaga, responsável pela
indicação de dois automóveis, veio à Manhuaçu para
fazer a entrega oficial. Ele
fez questão de frisar que não
foi uma emenda parlamentar. “O Governo de Minas
adquiriu esses veículos, por
meio de recursos do Fundo
Estadual de Saúde, e eu tive
a oportunidade de direcioná-los para Manhuaçu. Sei
que eles serão de grande
importância para a saúde do
município e o meu objetivo,
enquanto filho desta terra, é
buscar benefícios para melhorar o atendimento à nossa
população” – disse.
O Fiat Pálio foi indicado
pelo deputado André Quintão. Representando o parlamentar, o vereador Chico
do Juquinha falou dessa
conquista. “Conheço de perto a necessidade do nosso

povo e o deputado André
Quintão, que hoje é secretário de Estado de Trabalho e
Desenvolvimento Social, é
sensível a isso. Sabemos que
esse veículo vai contribuir
para o translado de pacientes
que precisam de atendimento em outros lugares, como
Belo Horizonte, por exemplo, e para percorrer nossas
unidades de saúde também”
– acrescentou.
Servidor da saúde há muitos anos, o coordenador administrativo da Secretaria de
Saúde de Manhuaçu, Pedro
Paulo Ribeiro, falou das conquistas. “A chegada desses
veículos é muito oportuna,
porque eles vem para atender às demandas recorrentes da Secretaria. Eles serão
utilizados na área da atenção
básica, no suporte às equipes
de PSF, tanto na sede do mu-
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5 dicas bíblicas para viver verdadeiramente
os ensinamentos deixados por Jesus

Faça uma avaliação sobre como você tem vivido

Mulher cai no 'golpe do bilhete
premiado' e perde R$ 7 mil em MG
Homem se passou por analfabeto
para dar o golpe, diz PM.

Seguir os passos do Senhor
Jesus nem sempre é fácil, embora seja o melhor caminho.
Ele mesmo avisou: “Entrai
pela porta estreita (larga é a
porta, e espaçoso, o caminho
que conduz para a perdição, e
são muitos os que entram por
ela), porque estreita é a porta, e apertado, o caminho que
conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela.”
Mateus 7.13,14
Por isso, o Portal Universal.
org traz a você 5 dicas para viver verdadeiramente os ensinamentos deixados por Jesus.
Leia-os e reflita sobre como
tem sido o seu comportamento:
1 – Conheça a natureza de
Jesus
O primeiro passo para seguir o caminho do Senhor
Jesus é conhecê-Lo, verdadeiramente. Por isso, os grupos
de evangelização da Universal
são tão dedicados. Conhecendo-O, é possível entender
que Ele é o verdadeiro Deus,
conforme Pedro afirmou: “És
o Cristo de Deus.” Lucas 9.20
Somente tendo fé nEle é
possível chegar à Salvação:
“Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida; ninguém vem ao
Pai senão por Mim”, afirmou
(João 14.7).
2 – Deixe o passado para
trás
Você sabe o que é o batismo? É a forma que o Senhor
deixou ao homem de renovar a sua vida. Morrer para o
mundo, para as coisas que estamos acostumados a fazer no
dia-a-dia, e nascer para Deus.
Uma vez tendo se entregado
ao batismo, não é apropriado
voltar ao passado. Na epístola

que escreveu aos Filipenses, o
apóstolo Paulo declarou: “mas
uma coisa faço: esquecendo-me das coisas que para trás
ficam e avançando para as que
diante de mim estão, prossigo
para o alvo, para o prêmio da
soberana vocação de Deus em
Cristo Jesus.” Filipenses 3.14
3 – Faça o bem por amor,
não por medo
Ao longo do Antigo Testamento é possível ver Deus
vencendo diversas batalhas
para o Seu povo. Isso porque
o Senhor protege os Seus filhos. A bondade dEle é inestimável e, portanto, o cristão
deve agir conforme Ele ensinou por amor a Ele e ao próximo, não apenas por medo
de punições.
O próprio Senhor Jesus
afirmou, certa vez: “Se me
amais, guardareis os Meus
mandamentos.” João 14.15

4 – Ore e vigie
Aquele que se entrega
a Deus, entretanto, não
está livre das provações
do mundo. Ao contrário,
é conhecendo a Palavra
do Senhor que os males
aparecem na vida. Isso
porque, com o uso da fé,
é possível vencer qualquer
obstáculo.
É necessário estar sempre atento ao que se passa ao seu redor. E é preciso saber discernir o que
é adequado do que não é
para um filho de Deus. É
necessário afastar-se do
que pode ser prejudicial,
porque nem sempre o homem é capaz de resistir
ao erro. Por isso, a Bíblia
alerta: “Vigiai e orai, para
que não entreis em tentação; o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca.” Mateus 26.41

5 – Persevere
“Deus dá a cruz conforme se pode carregar”, afirma o ditado popular. E é
verdade. O Senhor é justo
e jamais desampara aquele
que O segue. Portanto, por
mais difícil que pareça o
seu caminho, não desanime. É no final da estrada
que a Verdadeira Recompensa lhe espera, conforme
o Senhor Jesus garantiu:
“Sereis odiados de todos
por causa do Meu nome;
aquele, porém, que perseverar até ao fim, esse será
salvo.” Marcos 13.13
Você tem se comportado
conforme a Bíblia ensina?
Então publique essa matéria
em suas redes sociais e permita que seus amigos também reflitam sobre o comportamento deles.
Por Andre Batista/
Imagem: Thinkstock

Parece brincadeira, mas não é, ainda existem pessoas
caindo em golpes antigos, isso é pura falta de informação, pois a imprensa está cansada de divulgar este tipo
de golpes. Uma mulher de 63 anos caiu no golpe do
“bilhete premiado” e entregou R$ 7 mil a três golpistas em Ipatinga (MG). A ocorrência foi registrada no
Bairro Cidade Nobre, dia 24 quarta-feira.
Segundo informações da Polícia Militar, a vítima caminhava pela rua quando foi abordada por um homem,
de 59 anos. Ele disse que estava com um bilhete da
loteria, no valor de R$ 17 milhões, e que precisava da
ajuda dela para confirmar a veracidade do talão, porque era analfabeto.
Enquanto ele conversava com a vítima, duas comparsas se aproximaram e o ajudaram a convencer a mulher a deixar R$ 7 mil com eles até que o prêmio fosse
resgatado. Com a promessa de uma recompensa de R$
1 milhão, a vítima foi até a casa dela, com uma das
mulheres para pegar os cartões dos bancos. Em seguida, elas foram até duas agências bancárias, sacaram o
dinheiro e retornaram ao Bairro Cidade Nobre, onde o
homem e a outra mulher os aguardavam.
Após receber o dinheiro, o golpista disse que precisava ir ao banheiro e desapareceu. Minutos depois,
a mulher desconfiou que tivesse caído em um golpe e
acionou a polícia.
A PM informou, que o homem já foi identificado,
mas ainda não foi preso. As duas mulheres estão sendo
procuradas.
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Eleito presidente, Infantino promete:
"Vou resgatar a imagem da Fifa"
Suíço diz que vai implementar as mudanças aprovadas e trabalhar duro
para colocar a entidade no lugar que ela merece estar: "Entrei nessa competição para vencer"
O novo presidente da
Fifa, Gianni Infantino, afirmou em sua primeira entrevista coletiva que "começou
uma nova era" na entidade
que manda no futebol mundial. Prometeu implementar as reformas aprovadas e
"trabalhar duro" para colocar a Fifa no lugar que ela
"merece estar".
- Vamos resgatar a imagem da Fifa. Vocês podem
ter certeza disso. Estou
muito emocionado, eu
acho que ainda não entendi completamente o que
acontece. Eu entrei nessa
competição para vencer afirmou.
No segundo turno da
eleição, realizada sexta-feira 26 em Zurique, In-

fatino fez 115 votos (de
207 possíveis) e derrotou
o Xeque Salman Ibrahim
Al-Khalifa, que fez 88. Os
outros candidatos foram o
francês Jérôme Champagne e o príncipe Ali Bin Al-Hussein, da Jordânia.
"É uma vitória do Brasil", diz Coronel Nunes so-

bre eleição de Infantino
Infatino contou com o
apoio da Europa - afinal foi
secretário-geral da Uefa
entre 2009 e 2015 - e da
América do Sul. Em entrevista ao GloboEsporte.com
logo após a eleição, o presidente da CBF, Coronel
Antonio Carlos Nunes, disse que a eleição do suíço é
"uma vitória do Brasil".
Instado a falar sobre
Michel Platini, que seria
o candidato da Uefa mas
acabou impedido de concorrer por ter sido banido
pelo Comitê de Ética da
Fifa, Infantino se disse
grato ao ex-chefe.
- Claro que eu agradeço
a Platini por tudo o que me
ensinou.

Governo de Minas Gerais intensifica parceria
com os Consórcios de Municípios para criar a
Política Estadual de Gestão de Resíduos Sólidos

Sedru e Feam apresentaram para os Consórcios Públicos para Gestão de
Resíduos o caminho para que os municípios mineiros possam dispor o
lixo de forma adequada
A implementação de uma
política de gestão de resíduos sólidos no Estado é
uma das metas do Governo
de Minas Gerais para os
próximos anos. O planejamento para criar mecanismos que vão garantir a
destinação correta do lixo
foi discutido pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Política
Urbana e Gestão Metropolita (Sedru), Fundação de
Meio Ambiente (FEAM) e
16 Consórcios Públicos de
Gestão de Resíduos Sólidos, durante reunião realizada nesta quinta-feira
(25), na Cidade Administrativa.
Como resultado do encontro, ficou acertado que
o governo mineiro vai oferecer apoio técnico e administrativo para que os
municípios e os Consórcios
Públicos possam elaborar
seus planos locais e regionais de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos (PGIRS).
Este auxílio será realizado
por meio de capacitações
presenciais e/ou por teleconferências, e técnicos
vão acompanhar todas as
etapas do processo de elaboração dos planos.
O PGIRS é um instrumento de planejamento
para a estruturação do setor público na gestão de
resíduos sólidos que deve

abranger o ciclo que se inicia desde a geração do resíduo, até a disposição final
ambientalmente adequada e
vai nortear as ações do consórcio no pequeno médio e
longo prazos.
O secretário de Desenvolvimento Regional, Política
Urbana e Gestão Metropolitana, Tadeu Martins Leite
destaca que a elaboração
dos Planos é condição necessária para os municípios
terem acesso aos recursos
da União, destinados à limpeza urbana e ao manejo de
resíduos sólidos e que deve
contar com a participação
da população. “O cidadão
é um componente essencial
desse processo, não só por
conhecer a realidade local,
como para promover o envolvimento e a mobilização
social necessárias para sua
implementação”, afirma.
Situação dos Consórcios
De acordo com pesquisa realizada pelos técnicos
da Sedru, dos Consórcios
criados com finalidade de
Gestão de Resíduos, apenas
19% elaboraram um Plano de Gestão de Resíduos
que atenda à sua região de
abrangência. Por sua vez,
58% das cidades que fazem parte dos consórcios
possuem esta ferramenta
de planejamento em âmbito
municipal. Outro assunto

que requer atenção por parte dos gestores públicos é a
implantação da coleta seletiva, sendo que 81% dos
consórcios não tem este
serviço.
Um caso de sucesso
O Consórcio de Desenvolvimento da Área dos
Municípios da Microrregião da Mantiqueira (CODAMMA), que é formado
por 14 municípios e tem
sede na cidade de Barbacena, em menos de dois anos
de existência já viabilizou
a elaboração dos Planos de
Gestão Integrada de Resíduos sólidos para todos
os municípios filiados e já
estuda a implementação do
Plano Regional.
“Esta parceria que está
sendo iniciada com o governo de Minas, é fundamental, uma vez que o
poder público deve ser o
grande apoiador e incentivador desta prática de gestão que é comprovadamente
de sucesso e a presença do
Estado neste processo vai
trazer o conhecimento, que
muitas vezes não possuímos em nossos municípios,
o que vai servir de alavanca
para a realização deste trabalho” explicou o secretário executivo do Codamma,
Manoel José Rettore.
Ascom/Sedru
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Por Liberato Póvoa

Li, estarrecido, um artigo
do abalizado constitucionalista Leonardo Sarmento,
publicado no “JusBrasil” do
último dia 4 de fevereiro, que
denuncia: “O BNDES patrocina ideologia partidária, enriquece protagonistas do sistema e empobrece o Brasil”.
Acesse e leia a matéria, que
vale a pena. O risco é você
cair de costas.
Logo no encabeçar da matéria surge a imagem de um
imenso “iceberg” em cuja
ponta aparece o “mensalão”
e, quase dez vezes maior, o
“petrolão”, e - pasmem! - na
parte submersa, aparece o
BNDES, com o tamanho no
mínimo o suficiente para considerar o “petrolão” um mero
troco, e o “mensalão”, uma
insignificante gorjeta.
Discorre o articulista dizendo que nós sofremos uma
crônica falta de infraestrutura, para cuja correção existe
o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Mas ele financia portos, ferrovias, estradas
e outras obras necessárias. Só
que ele financia para outros
países, como se estivéssemos
fazendo algo em troca de um
retorno que nunca virá, ou
se tivéssemos uma espécie
de colônias com o dever de
desenvolvê-las.
Todos devem lembrar-se
de que, desde o primeiro governo petista, o cenário é o
mesmo para personagens que
a cada hora desempenham
papéis diferentes, mas dentro
de um mesmo “script”. Mercadante saiu do ministério da
Educação, mas encarapitou
na Casa Civil; Guido Mantega presidiu o BNDES até
2006, quando pulou de galho
e foi empoleirar-se no ministério da Fazenda. Na sua gestão o total de empréstimos do
Tesouro para esse Banco saltou de menos de 10 bilhões
para 414 bilhões de reais.
Esses empréstimos financiam atividades de empresas
brasileiras no exterior, que,
até bem pouco tempo, eram
“segredo de Estado”, pois
foram consideradas secretas
pelo banco (o que já dava
a impressão de maracutaia,
para usar um vocábulo inventado por Lula, quando
era oposição). Mas no início
do segundo semestre do ano
passado o Ministério Público Federal acionou a Justiça
para liberar tais informações.
E a juíza federal Adverci
Mendes de Abreu, da 20.ª
Vara Federal de Brasília,
considerou que a divulgação
dos dados de operações com
empresas privadas “não viola
os princípios que garantem o
sigilo fiscal e bancário” dos
envolvidos (e a ilustre magistrada vem incomodando
o PT com suas decisões: foi
ela quem, esses dias, mandou

deportar o terrorista Cesare
Battisti, que Lula aninhara no
Brasil, desafiando o Supremo).
A partir da decisão da intrépida juíza, o BNDES está
obrigado a fornecer dados
solicitados pelo Tribunal de
Contas da União, o Ministério
Público Federal e a Controladoria-Geral da União (CGU).
E aí é que a coisa começou a
ganhar uma dimensão que até
então era sequer imaginada:
descobriu-se que o BNDES
concedera mais de 3.000 empréstimos para a construção
de usinas, portos, rodovias e
aeroportos no exterior.
Só uma amostra para o
leitor se estarrecer junto comigo: as obras que o banco
considerou estarem aptas
a receber investimentos financiados por recursos brasileiros são obras tocadas
por empresas flagradas pela
“Operação Lava-Jato”, figurinhas conhecidas no lamaçal
da corrupção.
A Odebrecht obteve financiamentos de 957 milhões de
dólares para o Porto de Mariel (Cuba), 243 milhões de
dólares para a Hidrelétrica
de San Francisco e 124,8 milhões de dólares para a Hidrelétrica de Manduruacu, ambas no Equador; 320 milhões
de dólares para a Hidrelétrica
de Cheglla, no Peru; um bilhão de dólares para o Metrô
da Cidade do Panamá e 152,8
milhões de dólares para a
Autopista Madden-Colón,
ambas as obras no Panamá;
um bilhão e 500 milhões para
Soterramento do Ferrocarril
Sarmiento, ambos na Argentina; 732 milhões de dólares
para as Linhas 3 e 4 do Metrô
de Caracas e 1 bilhão e 200
milhões para a segunda ponte
sobre o rio Orinoco, na Venezuela; 200 milhões de dólares
para o Aeroporto de Nacala e
220 milhões para o BRT de
Maputo, ambas as obras em
Moçambique.
A OAS foi contemplada
com 180 milhões de dólares
para o Aqueduto de Chaco,
na Argentina e a Andrade
Gutiérrez, com 450 milhões
de dólares para Barragem de

Moamba Major, em Moçambique. E assim, aparecem
outras empreiteiras, como a
Queiroz Galvão, com obra
na Nicarágua (Hidrelétrica
de Tumarin), ao custo de um
bilhão e cem milhões de dólares, e 199 milhões de dólares
em obra na Bolívia (Projeto
Hacia El Norte – Rurrenabaque-El-Chorro), sem se falar
em outras obras no Peru e no
Uruguai. Percebe-se que a
“Lava-Jato” vem apenas se
antecipando na revelação dos
colaboradores da quadrilha.
E isto foi apenas uma minúscula parte que se soube,
pois o BNDES, alegando
“sigilo necessário”, só revelou os beneficiários de 18%
dos empréstimos. E foram
mais de três mil. E recentissimamente, Dilma esteve, de
araque, na posse de um “companheiro” na presidência do
Uruguai, quando, na verdade, foi acertar com o colega
Tabaré Vasquez a construção
de um porto naquele país
companheiro, ao custo de um
bilhão de dólares, dinheiro do
BNDES.
Com o Brasil atravessando
uma crise sem precedentes,
totalmente sucateado, é estranho que tais obras em países
sem qualquer perspectiva de
parceria útil, apenas unidos
por ideologia, estejam jogando pelo ralo nosso minguado
dinheirinho.
E o que nos assusta é saber
que, malgrado a boa vontade
do Ministério Público e o verdadeiro heroísmo da Polícia
Federal, estamos desesperançados com tanta corrupção,
sem saber a quem recorrer.
Em carta de 798 d.C, Alcuin de York advertiu Carlos
Magno: “Vox populi, vox
Dei”. Mas vamos provar
muito em breve que “a voz
do povo é a voz de Deus”. O
povo que elegeu será o mesmo povo que tomará de volta
o poder.
Liberato Póvoa é Desembargador aposentado
do TJ-TO, escritor, jurista,
historiador e advogado.
Originalmente publicado no
“Diário da Manhã” de 09 de
fevereiro de 2016.
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Brasil tem 1 prefeito retirado do cargo a
cada 8 dias pela Justiça Eleitoral

São 142 prefeitos cassados definitivamente, revela levantamento do
G1. Outros 99 se mantêm no posto com liminares ou recursos.
O Brasil teve, desde as
últimas eleições municipais, em 2012, 142 prefeitos cassados e retirados do
cargo pela Justiça Eleitoral
– uma média de um a cada
oito dias. É o que revela um
levantamento feito pelo G1
com base nos dados dos Tribunais Regionais Eleitorais
dos 26 estados e do TSE
(Tribunal Superior Eleitoral).
Além disso, outros 99
também foram cassados,
mas se mantêm no cargo
com liminares e recursos, a
poucos meses de um novo
pleito, que ocorre em outubro deste ano.
O levantamento não leva
em conta os prefeitos retirados do cargo pela Justiça
comum ou pelas Câmaras
municipais. Também não
inclui os cassados em primeira instância que já conseguiram reverter a decisão
em instância superior e não
respondem mais a processo.

Motivos
A maioria dos prefeitos foi
cassada em razão de captação ilícita de votos e abuso
de poder econômico durante
a campanha. Há também casos de conduta vedada pela
legislação eleitoral. O dado
de cassados no cargo e fora
dele representa 4% do total
de prefeitos eleitos em 2012
(5.568).
O cientista político Malco
Camargos, da PUC Minas,
diz que esse número tem aumentado eleição após eleição.
“Se por um lado as regras
eleitorais têm ficado mais
rígidas e as promotorias
eleitorais mais atuantes, de
outro há uma classe política
que ainda não se acostumou
a lidar com essa nova forma
de atuação das instituições.
Isso cria uma necessidade de
regulação com o passar do
tempo”, afirma.
“Um outro ponto importante é que hoje há uma

maior possibilidade de registro de provas com os
meios eletrônicos, de gravação. Fica mais fácil obter
imagens que revelam práticas não permitidas nas eleições”, diz Camargos.
No levantamento do G1
há casos de prefeitos que
passaram mais da metade
do mandato cassados, porém
mantidos no cargo por recursos judiciais. São Paulo,
maior colégio eleitoral do
país, possui três prefeitos
nessa condição desde 2013.
Se por um lado as regras
eleitorais têm ficado mais
rígidas e as promotorias
eleitorais mais atuantes, de
outro há uma classe política
que ainda não se acostumou
a lidar com essa nova forma
de atuação das instituições.
Isso cria uma necessidade de
regulação com o passar do
tempo"
Malco Camargos,
cientista político da
PUC Minas

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

Demora no julgamento
Para Camargos, a demora
no julgamento pós-eleição
é um dos principais problemas. "O sistema ainda não
conseguiu se modernizar
para dar conta da celeridade
que o processo eleitoral exige", diz.
"Durante as eleições, até
há uma rapidez. Durante o
mandato, no entanto, a esfera de recursos é muito lenta,
o que acaba gerando uma
instabilidade. ”
São Paulo e Minas Gerais
lideram a lista de prefeitos
cassados definitivamente: 19
cada um. Outros 13 prefeitos
paulistas ainda governam
tentando reverter a decisão;
em Minas, 12 continuam no
cargo à base de liminares e
interposição de recursos.
Apenas Acre e Roraima
não têm cidades com prefeitos cassados pela Justiça
Eleitoral após a eleição de
2012.
Parte das cidades teve de
realizar uma nova eleição
após a cassação. A lei eleitoral diz que a eleição suplementar deve ocorrer caso o
cassado tenha recebido mais
de 50% dos votos válidos.
Caso contrário, o segundo
colocado assume automaticamente.
GUIA DO ELEITOR
Veja datas e regras das
eleições 2016
Brigas em várias instâncias
O número de cassados
nos TREs é bem superior
ao dado final registrado pelo
G1, porque o TSE tem revertido vários casos pelo país.
Em São Paulo, por exemplo, 19 políticos conseguiram mudar a decisão de primeira instância que cassava
os mandatos.
Em alguns municípios,
isso fez com que houvesse
um troca-troca nas cadeiras,
confundindo a população.
Eleições chegaram a ser realizadas, mas os novos prefeitos eleitos ficaram apenas
meses ou até dias no cargo,
até que os cassados na primeira instância conseguissem reverter a sentença no
tribunal superior.
Dois municípios representam bem essa situação. Em
Goiás, a cidade de São Domingos teve dois prefeitos
cassados em pouco mais de
um ano. Oldemar de Almeida Pinto Filho (PMDB) foi
eleito, mas acabou cassado
por compra de votos e abuso
de poder econômico. Uma

nova eleição foi marcada e
vencida, em 2013, por Etélia
Vanja Gonçalves (PDT).
Mas a Justiça Eleitoral
detectou captação ilícita
de votos e recursos para a
campanha durante a eleição
suplementar, e ela também
foi retirada do cargo. O presidente da Câmara assumiu,
mas uma nova eleição ainda
não foi realizada em razão
de um recurso especial no
TSE.
Marituba, no Pará, chegou
a realizar, ao custo de R$ 170
mil, uma nova eleição que,
no fim, acabou não valendo.
Eleito em 2012, Mário Filho
(PSD) teve a candidatura indeferida por ter a prestação
de contas do pleito anterior
rejeitada. O mesmo ocorreu
com o segundo colocado e o
terceiro não atingiu a quantidade suficiente de votos.
Assumiu a prefeitura, então, o presidente da Câmara Wildson de Araújo Melo
(PRB), cassado depois pela
Justiça Eleitoral por compra
de votos.
Uma eleição suplementar,
em 2013, foi vencida por
Elivan Faustino (PMDB),
vice na chapa de Mário Filho. Ele, no entanto, ocupou
o cargo só por seis meses:
em 2014, o TSE aceitou o
recurso de Mário Filho e,
enfim, o empossou prefeito.
Problemas
Para Malco Camargos, a
discussão que se faz é “onde
a política está agindo mais”.
“Da mesma maneira que a
ação contra políticos tem
promovido algumas pessoas
e em busca disso alguns juízes têm cometido excessos,
de outro lado uma segunda
instância que ainda depende
da indicação da parte política pode estar sendo mais
comedida em seus atos",
afirma.
"Em outras palavras, tanto
a primeira como a segunda
instância têm problemas:
a primeira de vaidade, e a
segunda de dependência de
questões políticas.”
Procurado, o TSE diz que
tem como um dos seus pilares de atuação o respeito
à razoável duração do processo.
"No entanto, cabe ressaltar que cada processo é
único e demanda análise e
julgamento em tempo e detalhamento específicos. Por
esses motivos, não é possível priorizar a celeridade em
detrimento da decisão mais
correta possível e no devido

processo legal para que se
garantam a ampla defesa e a
interposição dos recursos legalmente previstos", afirma
o tribunal, em nota.
"O compromisso da atual gestão do tribunal é de
priorizar o julgamento de
processos que possam resultar na perda de mandato
eletivo, de acordo com o
Planejamento Estratégico
TSE 2015-2020", completa
o órgão.
Casos extras
Como o levantamento do
G1 não inclui os cassados
pela Justiça comum, estão
fora da lista vários outros
políticos que perderam o
mandato pelo país. É o caso
do prefeito de Mariana (MG)
Celso Cota (PSDB).
Eleito em 2012, ele deixou o comando do Executivo meses antes da queda da
barragem colocar o município sob o holofote nacional.
Cota foi considerado ficha
suja em razão de uma condenação por improbidade
administrativa e acabou cassado pelo TJ-MG. Ao deixar
o cargo, ele divulgou nota
considerado o afastamento
“uma grande injustiça”.
Um caso curioso também
ocorreu em Teresópolis
(RJ). O prefeito eleito Mário
Tricano (PP) não foi diplomado porque estava inelegível até 2013 com base na Lei
da Ficha Limpa.
O substituto, Arlei Rosa
(PMDB), assumiu, mas foi
cassado pela Câmara em
2014, acusado de má administração dos recursos do
Tereprev (Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais). Ele deixou
o cargo para o vice. Mas
Tricano, que já havia cumprido a condenação, pleiteou
o cargo e conseguiu no STF,
assumindo só neste ano.
No Amazonas, há um outro caso emblemático de um
prefeito que ainda não foi
cassado, mas que está preso. Xinaik Medeiros (PTB),
eleito em Iranduba, é acusado de um desvio de mais de
R$ 56 milhões.
Ele já foi denunciado com
outras 12 pessoas por participação em organização
criminosa, crime de responsabilidade, fraudes em licitações e lavagem de dinheiro.
Se for condenado por todos
os crimes, pode pegar pena
entre 19 e 55 anos de prisão.
Ele está afastado temporariamente do cargo e pode ser
cassado pela Câmara.
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POLÍCIA

Estudante de Administração vai
para a faculdade e desaparece
A família de Danilo Nogueira, 22 anos, está desesperada. Segundo familiares,
Danilo foi ontem (22/02)
para a faculdade e não voltou mais para a casa.
Ele é estudante do 3º período de Administração das
Faculdades Integradas de
Caratinga (FIC). De acordo
com a família, o rapaz saiu
de com uma camisa branca,
calça jeans de cor clara, tênis branco e carregava uma
mochila. A família já procurou a 2ª Delegacia Regional
de Polícia Civil para registrar um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida.
Os familiares pedem a

Acidente grave na BR-116
mata carreteiro

POLÍCIA

PM registra tentativa de
homicídio em Caratinga

quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro
de Danilo, para entrar em
contato pelo telefone: (33) 9
9987-5404.
TV Super Canal

Tentativa de homicídio: homem é
baleado no distrito de Santa Luzia

Filipi Alves dos Reis, de
23 anos, foi vítima de uma
tentativa de homicídio na
manhã desta terça-feira
(23/02), no distrito de Santa
Luzia, em Caratinga.
De acordo com o boletim
de ocorrência, o jovem deu
entrada no Pronto Atendimento Microrregional, em
Caratinga com um ferimento na perna. Aos policiais
militares ele destacou que,
de férias, passeava na casa
de sua mãe no distrito de
Santa Luzia e quando caminhava pela rua José Lopes
foi abordado por um cidadão de cor clara, alto e magro, que sacou uma arma de
fogo da cintura dizendo que
iria matá-lo.
O jovem relatou que saiu
correndo e sentiu uma fisga-

9

da na perna esquerda. Filipi
destacou que não conhece o
autor e que não tem nenhuma desavença com ninguém
naquele distrito. Nenhuma
testemunha estava no local
no momento dos fatos.
A vítima trabalha com caminhão de guincho e acredita que o crime possa estar
relacionado a alguém insatisfeito com uma possível
remoção de veículo.
Filipi foi atendido na
unidade de saúde e foram
identificados três orifícios
na coxa esquerda. A Polícia
Militar segue em rastreamento com intuito de identificar o autor dos disparos.
Informações podem ser
repassadas através dos números 190 ou 181.
TV Super Canal
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UBAPORANGA (MG)
- Um grave acidente foi
registrado nesta manhã de
sábado (27/02), na BR 116,
em Ubaporanga. O acidente envolveu duas carretas é
um veículo Doblò de Manhuaçu.
Segundo a PRF, a carreta carregada de latinhas e
matérias recicláveis, conduzida por Pedro Augusto
dos Santos Garcias, de 37
anos, perdeu o controle
numa curva e tombou na
pista atingindo uma outra
carreta, com placas de São
João de Meriti (Rio de Janeiro), conduzida por Gilmar Cunha Rodrigues, de
37 anos, natural de Santo
António da Patrulha, no Rio
Grande do Sul.
Gilmar foi resgatado das
ferragens da cabine com
diversos ferimentos pelo
corpo e sangramento no ouvido. Ele foi socorrido pelos bombeiros comunitários
de Ubaporanga e levado ao
Pronto Atendimento Microrregional de Caratinga.
A unidade de saúde informou que ele não resistiu
aos graves ferimentos e faleceu.
O motorista Pedro Augusto foi encaminhado ao
PAM, aparentemente sem
ferimentos, mas bastante
assustado.
O motorista de um veículo Doblô, com placas de
Manhuaçu, Antônio Carlos Costa, seguia atrás da

carreta que foi atingida.
Ele contou "a carreta que
seguia Caratinga a Ipatinga, carregada de materiais
recicláveis, tombou na
curva, em cima da carreta que estava na minha
frente. A carreta veio tombando em cima da outra.
Impressionante", relatou
assustado.
Antônio não se feriu, ele
viaja com a esposa Luciene Estanislau Costa, de 40
anos , a cunhada Luciana
Estanislau, de 42, e dois
filhos de 11 e 17 anos. A
cunhada, esposa e a filha de
11 anos foram encaminhadas ao PAM pelos bombeiros militares para averiguação, porém, aparentemente
nada sofreram.
O acidente foi registrado por volta das 07h30. As
causas e circunstâncias seguem em apuração.
TV Super Canal

Caratinga/MG. Por volta
de 09h40 da manhã desta
segunda-feira (22/02) a Polícia Militar de Caratinga
foi acionada. O primeiro indício de uma discussão que
envolve uma suposta briga por divisão de cerca em
uma propriedade na Fazenda
Santa Ignácia, na zona rural
de Caratinga, foi a de dois
veículos envolvidos em uma
colisão.
Segundo a Polícia Militar,
o motorista do veículo
Fiorino é José Renato
de Araújo, de 30 anos
e do veículo Cross Fox
é José Otávio Vieira de
Faria, de 44 anos. Mas
a discussão também envolve Geraldo de Araújo
Sobrinho, de 35 anos,
conhecido como “Geraldinho taxista”, irmão de
José Renato.

Foram encaminhados à
Delegacia José Otávio e José
Renato, já o terceiro suposto
envolvido na discussão não
foi encontrado. Um fato que
chamou a atenção da Polícia
é de que nos dois veículos
envolvidos na colisão foram
identificadas marcas de tiros.
As versões apresentadas pelos dois suspeitos envolvidos
são contraditórias.
A Perícia técnica da Polícia Civil foi acionada e no local constatou que no veículo
Cross Fox o projétil ultrapassou a porta e foi encontrado
próximo ao pedal do acelerador. Uma bala perfurou o
vidro frontal do Fiorino e foi
encontrada no compartimento de carga do veículo. O caso
foi encaminhado à Delegacia
de Polícia Civil de Caratinga
para as demais providências.
TV Super Canal
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ENTRETENIMENTO

ÁRIES: Agora você pode coordenar e organizar as coisas para que todas as pessoas envolvidas consigam colaborar minimamente entre si, em vez de atrapalhar umas às
outras. Tenha certeza, se conseguir isso será uma façanha.

LABIRINTO
PESCARIA NO HOSPÍCIO
No hospício, um doido estava sentado na
cadeira segurando um balde de água, com
uma varinha de pescar mergulhada nele. O
médico, então, perguntou:
– O que você está pescando?
O doido responde:
– Otários, doutor.
O médico fala:
– Quantos você já pescou?
– O senhor é o quinto!
É VERDADE
Certo dia um maluco resolveu por um
cartaz em cima de um poste, passado algum
tempo era uma autêntica romaria até o poste,
e todos que chegavam em cima do poste só
diziam:
– É verdade!
Até que o diretor do manicomio resolveu
saber o que dizia o cartaz, só que ninguém
lhe dizia, argumentando que lá dizia que
nada do que lá estava escrito podia ser revelado.
Como o subdiretor, cozinheiros e restantes
empregados já tinham ido embora, o diretor
resolveu também subir no poste..
Quando chegou em cima do poste o cartaz
dizia:
NÃO DIGA NADA A NINGUÉM, MAS
AQUI ACABA O POSTE.
E o diretor: – É verdade!

TOURO: As questões mais complicadas precisarão
ser discutidas com clareza e sinceridade, para que não se
transformem em pontas soltas que, no futuro, se transformariam em chicotes do destino, perturbando o bom
andamento de tudo.
GÊMEOS: Aos trancos e solavancos, mas a coisa anda!
Por isso, neste momento permita que outras pessoas
orientem você sobre a melhor maneira de administrar
o que foi posto em marcha. O bom futuro desorganiza o
presente instável.
CÂNCER: Assuma a complexidade de tudo que você
precisa administrar, melhor não fingir que tudo seja simples e fácil. É que aceitar a complexidade fará a sua inteligência se movimentar e encontrar soluções criativas.
LEÃO: Tudo depende de você preservar a boa qualidade dos relacionamentos que interessam aos seus projetos,
porém, não fazer isso exclusivamente em nome dos interesses, mas tendo em vista você se aproximar de pessoas
de boa alma.
VIRGEM: Nenhuma tarefa necessária deve ser encarada por você com má vontade, como se estivesse roubando
o tempo de outras questões que pareceriam mais importantes. A necessidade, saiba você, é a verdadeira mãe do
destino.

sete erros

EMPRESTA O MARTELO
Estava o Turco concertando algumas coisinhas dentro de casa, quando vira para o
filho e pede:
– Filho, vai lá na casa do nosso vizinho
judeu e pede pra ele o martelo emprestado.
Dai a pouco o turquinho retorna, sem nada
nas mãos.
– Mas o que foi que aconteceu, cadê o
martelo ?
– O judeu disse que não empresta porque
vai gastar.
– Pô, mas que coisa hein ? Bem que brasileiro fala que judeu é pão-duro, não emprestar o martelo porque vai gastar! Essa e
demais..
Então meu filho, vai lá embaixo e pega o
nosso mesmo…
LOIRA NA VIAGEM
No ônibus, uma loira estava importunando
a todos, falando o tempo todo. Quando um
sujeito que estava próximo a ela teve uma
brilhante idéia e entregou algo para que a
loira lesse. Para o espanto de todos, a loira
se entreteve no pedaço de papel durante toda
a viagem. Visivelmente aliviados, alguns
passageiros foram agradecer o sujeito que
conseguiu fazê-la parar de falar besteiras, e
perguntaram:
– Afinal, o que estava escrito naquela folha, que prendesse tanto a atenção daquela
loira?
– Muito simples – disse o sujeito – Na
frente estava escrito “Olhe atrás” e atrás estava escrito “Olhe na frente”…

HORÓSCOPO

LIBRA: Essas conversas difíceis que você anda evitando precisam ser encaradas o quanto antes e, hoje, talvez
seja um dia propício a você se atrever a inicia-las. Faça
isso para que tudo seja bem administrado e favorável a
você.
ESCORPIÃO: Faça o jogo que você achar pertinente
e que você seja capaz de compreender. Porém, tenha em
mente que qualquer jogo inclui outros jogadores também
e que, por isso, todo mundo tem chance de vencer e de
sofrer derrota.
SAGITÁRIO: Divulgue suas decisões e faça-as cumprir. Neste momento você tem cacife suficiente para avançar, mas esta é uma condição temporária que precisa ser
aproveitada o quanto antes, para que não passe em brancas nuvens.
CAPRICÓRNIO: Consolide sua posição através de atitudes que as pessoas possam entender como um sinal de
que você sabe o que está fazendo. Ainda que você tenha
uma agenda secreta, você precisa orientar as pessoas próximas.

CURIOSIDADES

O SUSTO FAZ O SOLUÇO PARAR?

Sim, pois no momento em que
a pessoa se assusta o organismo
libera a adrenalina, substância
que restabelece o funcionamento
normal do nervo frênico, interrompendo o problema. Mas para que
isso ocorra a pessoa tem que se
assustar de verdade.

Além do susto, quem está com
soluço pode experimentar prender
a respiração por alguns segundos,
pois a taxa de gás carbônico no
organismo aumenta, o gás carbônico num nível mais elevado inibe
o nervo frênico, que volta, então a
trabalhar corretamente.

AQUÁRIO: Assuma suas reponsabilidades em nome
de fazer com que o grupo de pessoas funcione melhor.
Seus interesses particulares estão vinculados aos interesses de outras pessoas. Esse é o melhor panorama possível.
PEIXES: Agora é possível enxergar com maior lucidez
todas as tarefas e responsabilidades que você precisará
assumir, em nome de maior progresso. A clareza da visão poderá assustar um pouco de início. Transcenda esse
susto.
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Globo acelera produção de
Velho Chico; estreia deve
acontecer em março

No sertão nordestino, a produção da TV Globo procura locações para Velho Chico. O diretor Luiz Fernando
Carvalho já iniciou os ensaios com os atores já escalados.
No elenco estão confirmados: Antonio Fagundes, Christiane Torloni, Camila Pitanga, Marcelo Serrado, Domingos Montagner, Rodrigo Santoro, Rodrigo Lombardi, Dira
Paes e Irandhir Santos.
A direção artística da Globo trabalha com a previsão de
estreia para 14 de março. A ideia é que a novela seja lançada antes da 2ª temporada de Os Dez Mandamentos, da
Record.
Velho Chico é um folhetim idealizado por Benedito Ruy
Barbosa, e escrito por Edmara Barbosa e Bruno Barbosa.

acesse: www.jm1.com.br

"Farei esta última temporada
com muito carinho”,
diz Jô Soares

Após o vazamento da informação que o Programa
do Jô chegaria ao fim em
dezembro, a Globo confirmou ao portal UOL: “Neste
ano, o programa celebra 16
anos na Globo e, por essas
e outras, será de comemorações pela despedida de
alguém tão especial para
a história da televisão brasileira”. Jô Soares também comentou a decisão e disse que ela foi tomada em acordo
acertado entre ele a emissora em 2014. “Farei esta última
temporada com muito carinho e prestando homenagens a
alguns convidados”, disse o apresentador.
A TV Globo fez questão de ressaltar que Marcelo Adnet
não será o substituto de Jô: “Para esclarecimento: o novo
programa do Marcelo Adnet não entrará na faixa horária
hoje ocupada pelo Programa do Jô”.
Além de Adnet, Pedro Bial e Marília Gabriela também
foram apontados como candidatos à vaga que será deixada
por Jô. Segundo José Armando Vanucci, a Globo pretende
fazer um rodízio de atrações na faixa hoje ocupada pelo
Programa do Jô. Segundo o jornalista, o programa que a
emissora prometeu à Patrícia Poeta também pode ser exibido no horário.

Pitty, Paula Toller, Nando Reis e Paralamas
fazem show gratuito em Fortaleza

Carol Castro mostra prévia de sua
personagem em Velho Chico
Carol Castro está a todo vapor e já
está nos trabalhos para compôr a sua
nova personagem, Iolando, na próxima novela das nove Velho Chico.A
atriz postou uma foto nos bastidores, durante as gravações, e mostrou
uma prévia do que podemos esperar
da caracterização da espanhola que
cantará em bares baianos.
Carol Castro dará vida a personagem apenas na primeira primeira fase, enquanto na segunda, a atriz encarregada
por dar sequência a trama será Christiane Torloni. Iolanda se
apaixonará e viverá um amorintenso com Afrânio, interpretado por Rodrigo Santoro e,Antonio Fagundes), na primeira e
segunda fase, respectivamente.

Luan Santana vai estrelar especial
de fim de ano na Globo

Depois de participar junto de outros artistas do especial Presente de Natal,
exibido em 2015, Luan
Santana vai ter um especial
só dele em dezembro deste
ano, segundo informa Flávio Ricco.
Além disso, a Globo continua interessada em contar
com o cantor em sua programação de forma exclusiva. As negociações a respeito
deste contrato estão em curso.
Em 2015, Luan liderou o ranking de vendas de CD’s e
DVD’s e execução de músicas, além de ser um dos artistas
brasileiros que mais atraem mídia.

Em show que homenageia o rock brasileiro, Nando Reis,
Pitty, Paula Toller e Paralamas do Sucesso se apresentam
em Fortaleza no dia 15 de maio.
A apresentação gratuita reúne repertório vasto de sucessos de artistas e fases da música brasileira como Jovem
Guarda, Tropicalismo, Mutantes e Raul Seixas. O anúncio
foi feito na manhã desta terça-feira, 23, em coletiva de imprensa realizada em São Paulo.
O projeto Nivea Viva Rock Brasil mantém o mesmo formato das edições anteriores, que homenagearam grandes
nomes da música. Em 2012, Maria Rita interpretou os sucessos da mãe Elis Regina. Em 2013, Vanessa da Mata deu
voz a clássicos de Tom Jobim, e em 2014, Martinho da
Vila, Alcione, Roberta Sá e Diogo Nogueira deram voz a
releituras dos clássicos do samba. Na edição do ano passado, Ivete Santo e Criolo cantaram Tim Maia.

Chorando muito, Céline Dion se
despede do marido em funeral

A sexta-feira (22) foi um dia de
despedida e lágrimas para Céline
Dion. Visivelmente emocionada,
a cantora participou do velório do
marido, René Angélil, morto dia
14 passado, após uma longa luta
contra um câncer na garganta.
Usando um véu negro sobre o rosto, a cantora permaneceu o tempo todo sentada ao lado do caixão e recebendo os
amigos para uma despedida.
O funeral, transmitido ao vivo pela internet, aconteceu na
basílica de Montreal, no Canadá, o mesmo lugar onde os
dois se casaram, em 1994.
René tinha 73 anos.
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Leonardo DiCaprio ganha o
Oscar de Melhor Ator

Na madrugada desta segunda-feira (29), em Los
Angeles, Leonardo DiCaprio recebeu o prêmio de
Melhor Ator, durante cerimônia realizada no Teatro
Dolby, em Los Angeles,
Califórnia.
Julianne Moore entregou
a estatueta ao ator.
Estavam no páreo Matt
Damon (Perdido em Marte),
Michael Fassbender (Steve Jobs), Eddie Remayne
(A GarotaDinamarquesa) e
Bryan Cranston (Trumbo).
No ano passado, o ganhador foi Eddie Redmayne pelo filme A Teoria de
Tudo.

Chris Rock pontuou os
Óscares com negritude:
“Hollywood é racista?”

Era um monólogo quase tão aguardado quanto a
lista final dos premiados
dos 88.ºs Óscares. Nos
últimos dias, Chris Rock
andou a ensaiar partes da
sua actuação pelos clubes de comédia de Los
Angeles e algumas das
piadas acabaram por ir
parar às boas-vindas ao
público global desta cerimónia. Que se atiraram
logo à polémica de 2016:
“Hollywood é racista?”.
Piadas atrás de piadas,
sem perdão para o boicote que não esvaziou o
Dolby Theatre, e que pareceram sim querer esvaziar a polémica do seu belicismo.
Senhoras e senhores, bem-vindos aos Óscares – a festa
para a qual Chris Rock foi convidado. Ele tentou explicar sobre o que pensa do boicote: “Por que é que só há
pessoas desempregadas a dizer-nos para desistirmos de
algo? Pensei nisso, mas vão fazer os Óscares à mesma
e não vão cancelar os Óscares porque eu me despedi. E
a última coisa de que preciso é de perder outro trabalho
para Kevin Hart!” [actor e comediante] Sobre a indignação que a 14 de Janeiro suscitou um apelo ao boicote de
vários actores e realizadores, como Jada Pinkett-Smith e
Spike Lee, Rock pôs as coisas em perspectiva: “Jada boicotar os Óscares é como eu boicotar as cuecas da Rihanna – não fui convidado”, disparou para risos e aplausos
da sala.
Na noite dos Óscares, começou logo por si: “Se houvesse nomeações para apresentador não tinha este trabalho.
Estariam a ver o Neil Patrick Harris”, brincou o comediante de 51 anos. “Porquê estes Óscares?”, questionou-se,
lembrando que a ausência de nomeados negros aconteceu
nos anos 1950 ou 60. “Os negros não protestaram. Porquê? Porque tínhamos coisas a sério contra que protestar
na altura. Estávamos demasiado ocupados a ser violados
e linchados para querer saber quem ganhou Melhor Fotografia!”
O tema é abordado, a sua importância sublinhada, mas
esvaziado do belicismo e das interpretações mais coladas à
imagem de quotas – a polémica dos #OscarsSoWhite “não
é sobre um boicote. Queremos oportunidades. Queremos
que os actores negros tenham as mesmas oportunidades”,
concluiu Rock.
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Governo de Minas Gerais intensifica parceria com os Consórcios de
Municípios para criar a Política Estadual de Gestão de Resíduos Sólidos
Sedru e Feam apresentaram para os Consórcios Públicos para Gestão de Resíduos o caminho
para que os municípios mineiros possam dispor o lixo de forma adequada
A implementação de uma
política de gestão de resíduos sólidos no Estado é
uma das metas do Governo
de Minas Gerais para os
próximos anos. O planejamento para criar mecanismos que vão garantir a
destinação correta do lixo
foi discutido pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Política
Urbana e Gestão Metropolita (Sedru), Fundação de
Meio Ambiente (FEAM)
e 16 Consórcios Públicos
de Gestão de Resíduos Sólidos, durante reunião realizada nesta quinta-feira
(25), na Cidade Administrativa.
Como resultado do encontro, ficou acertado que
o governo mineiro vai oferecer apoio técnico e administrativo para que os
municípios e os Consórcios
Públicos possam elaborar
seus planos locais e regionais de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos (PGIRS).
Este auxílio será realizado
por meio de capacitações
presenciais e/ou por teleconferências, e técnicos
vão acompanhar todas as
etapas do processo de elaboração dos planos.

no de Gestão de Resíduos
que atenda à sua região de
abrangência. Por sua vez,
58% das cidades que fazem parte dos consórcios
possuem esta ferramenta
de planejamento em âmbito municipal. Outro assunto
que requer atenção por parte dos gestores públicos é a
implantação da coleta seletiva, sendo que 81% dos consórcios não tem este serviço.

O PGIRS é um instrumento de planejamento para a
estruturação do setor público
na gestão de resíduos sólidos
que deve abranger o ciclo
que se inicia desde a geração
do resíduo, até a disposição
final ambientalmente adequada e vai nortear as ações
do consórcio no pequeno
médio e longo prazos.
O secretário de Desenvolvimento Regional, Política

Ministro da Justiça
abandona Governo Dilma
Eduardo Bolsonaro
José Eduardo Cardozo
sai reclamando de pressão do Lula e PT para
que ele controle a Polícia
Federal e blinde Lula. O
Ministro da Justiça é chefe supremo da PF e está
abaixo apenas da Presidente. Você já se imaginou trabalhando num
órgão governamental e
indo contra as vontades
de seu superior? Os policiais federais, embora
esquecidos pelo governo
federal, ainda fazem a
sua parte! Parabéns! O
povo brasileiro honesto
agradece!
Outro ponto de destaque é que o Brasil não
é do PT, não é de Lula,
Dilma ou qualquer outro
ladrão. Um estado democrático de direito age de
forma mecânica e preestabelecida, não há de
existir privilégios. Desta forma, propus a PEC
180/2015 ( http://goo.
gl/8ISMZo ) que acaba
com as nomeações do

Urbana e Gestão Metropolitana, Tadeu Martins Leite
destaca que a elaboração
dos Planos é condição necessária para os municípios
terem acesso aos recursos
da União, destinados à limpeza urbana e ao manejo de
resíduos sólidos e que deve
contar com a participação
da população. “O cidadão
é um componente essencial
desse processo, não só por

conhecer a realidade local,
como para promover o envolvimento e a mobilização
social necessárias para sua
implementação”, afirma.
Situação dos Consórcios
De acordo com pesquisa realizada pelos técnicos
da Sedru, dos Consórcios
criados com finalidade de
Gestão de Resíduos, apenas
19% elaboraram um Pla-

ATENÇÃO BRASILEIROS
DE TODO O BRASIL.
ESTÁ NA HORA DE MUDARMOS
ESSE PAÍS DE VERDADE!
VOCÊ CATÓLICO E EVANGÉLICO.
VENHA PARA A RUA DIA 13/03/2016
EM TODAS AS CIDADES DO BRASIL.
CONVIDE SEUS AMIGOS DA
IGREJA, CONVIDE SEUS VIZINHOS,
CONVIDE SEUS PARENTES.

presidente para ministros
do TCU, STF e demais
tribunais superiores. O
Estado não é de ninguém.
Além disso reduzir
o tamanho do Estado é
uma de nossas bandeiras.
Com menos ministérios
e menos nomeações para
estatais (ou o seu fim) a
corrupção fica com menor estado. Pense nisso.
Isso faz parte de um modelo econômico liberal
que apoiamos, um modelo a ser feito por um
estadista, não por semi
analfabetos.
PEC 180/2016: http://
goo.gl/8ISMZo

VAMOS AJUDAR AO JUDICIÁRIO A
LIMPAR ESSE PAÍS E COLOCAR
TODOS OS POLÍTICOS
CORRUPTOS NA CADEIA!
SEJA PATRIOTA, NINGUÉM
AGUENTA MAIS TANTA
CORRUPÇÃO NO BRASIL.
VENHA EXIGIR INTERVENÇÃO
CONSTITUCIONAL MILITAR
CONFORME NOS REGE ART. 142 DA
NOSSA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
PRECISAMOS DE NOVAS
ELEIÇÕES, MAS COM
OS CORRUPTOS
NA CADEIA

Um caso de sucesso
O Consórcio de Desenvolvimento da Área dos
Municípios da Microrregião da Mantiqueira (CODAMMA), que é formado
por 14 municípios e tem
sede na cidade de Barbacena, em menos de dois anos
de existência já viabilizou
a elaboração dos Planos de
Gestão Integrada de Resíduos sólidos para todos os municípios filiados e já estuda
a implementação do Plano
Regional.
“Esta parceria que está
sendo iniciada com o governo de Minas, é fundamental,
uma vez que o poder público deve ser o grande apoiador e incentivador desta
prática de gestão que é comprovadamente de sucesso e

a presença do Estado neste
processo vai trazer o conhecimento, que muitas vezes
não possuímos em nossos
municípios, o que vai servir
de alavanca para a realização deste trabalho” explicou o secretário executivo
do Codamma, Manoel José
Rettore.
Desafio
Em contrapartida, outros
consórcios do Estado ainda
enfrentam desafios para iniciar as atividades, como é
o caso do agrupamento que
abrange os municípios de
Itaipé, Caraí, Catuji e Novo
Cruzeiro, no Vale do Jequitinhonha. Todas as cidades
ainda jogam seus resíduos em
lixões e nenhum município
possui um planejamento para
a destinação correta do lixo.
Para o secretário de obras
de Itaipé, Antônio Carlos
Silva, as prefeituras têm interesse de resolver o problema dos lixões, mas contam
com o auxílio do Estado
para dar o direcionamento
correto. “A reunião foi muito boa para troca de experiências e para que a gente tenha um norte para começar
o processo”, disse.
Ascom/Sedru

