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Vereador de Lajinha
renuncia ao cargo
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Há três meses em uma reunião da câmara
Municipal de Lajinha, o vereador Gustavo
surpreendeu a todos ao pedir licença sem
remuneração por três meses.
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EDITORIAL

PORQUE MUITA GENTE DEFENDE LULA E O PT?
Há muitos anos que denúncias de corrupção, CPIs, e agora as circunstancias apresentam provas irrefutáveis compreendidas pelas autoridades
e milhões de brasileiros. Por que diante de tantos nomes da cúpula petista condenados e presos, sendo que a presidenta Dilma (PT) enfrenta um
processo de impedimento, o ex-presidente Lula (PT) sendo investigado
e muitas evidencias de corrupção não explicada e ainda mantém tantos
militantes defendendo?
É de estranhar, mas o PT se organizou para comandar o país por 30
anos e com as ideias nada parecida com as outras siglas partidárias, cuidaram de fazer a maior organização profissional com olho no poder. Um
verdadeiro exército de militantes: vários sindicatos, MST, e diversos
outros seguimentos que englobam os diversos movimentos, que sempre
tiveram bastante dinheiro para suas organizações.
Governando há mais de 12 anos, o PT elegeu muitos deputados, senadores, vereadores, prefeitos e Lula e Dilma presidentes. Imaginam as
milhares de nomeações em todo o país nos mais variados cargos de com
fiança, a Bolsa Família, e mesmo diante de provas tão contundentes sobre o aparelhamento do estado, o enriquecimento milagroso da família
Lula, pelo que se sabe não acertaram na Mega Sena e fora as pessoas
espalhadas neste país que defendem com unhas e dentes o PT, Lula
e Dilma, são muitos internautas toda semana recebendo farto material
bem preparado por especialistas com o propósito de defender o partido
e atacar aqueles da oposição que ocupa papel importante na política.
Depois dos militares, nosso país virou uma máquina corrupta, a corrupção foi a maior bandeira do PT, e o povo acreditando votou, mas
não sabíamos a quem nós estávamos entregando o poder de um país. A
maioria dos políticos que o PT criticava por serem corruptos ao invés
de usar a Polícia Federal, O MPF e todo o poder que tem um governo
federal, nada disso, eles fizeram foram trazer para o seu lado toda essa
gente, para citar apenas alguns: Paulo Maluff, Collor e Sarney, todos
aliados do PT.
Mas não podemos demonizar muitos políticos petistas, que são pessoas honradas, que estão deixando a sigla, só para citar uma cidade Manhuaçu o PT nem nos anos de gloria de Lula conseguiu deslanchar em
Manhuaçu, e o único vereador está escolhendo outro partido para continuar na política, agora existem aqueles
Fale com a redação que levaram muitas vantagens, viveram a
vida toda à custa do partido, nem cogita
contato@jm1.com.br mudanças.
(33)3331-8409
Qualquer brasileiro em sã consciência
sabe, que a situação do PT é muito difícil
e não será esta geração que dará jeito, fala-se até em extinção da sigla,
pois os culpados é que estão no poder, e o povo não vai querer votar
nessa gente, a verdade é que os brasileiros acordaram.
Não vai ter golpe. Vai ter impeachment, isso na hipótese mais branda.
Também posso começar de outro modo: a queda de Dilma Rousseff vai
pôr fim à rotina de golpes institucionais empreendidos pelo petismo.
Dilma teve a chance de renunciar ao poder enquanto seu governo era
ainda um caso de "política". Será tocada do Palácio do Planalto por uma
penca de eventos que agora são de "polícia". Poucos se dão conta, mas
essas duas palavras têm a mesma raiz. Pesquisem.
Na sua luta para se tornar hegemônico, abusando dos instrumentos
oferecidos pela democracia para solapá-la, o PT foi além de encurtar
a fronteira entre a política e a polícia. Transformou o assalto ao Estado numa teoria do poder. E, assim, corrompeu também o pensamento.
Quem são as pessoas mais importante do PT? SE você enumerar 10,
pelo menos 8 estão na cadeia, e outros tantos, como dizem peixe grande
estão sendo investigados com indícios prováveis segundo as autoridades culpas comprovadas.
O conteúdo da delação premiada de Delcídio do Amaral não deixa
alternativas à ainda presidente.
Em todos os países tem uma instituição que aponta a lógica de um
governo é o Mercado e dia 4 de março ele sinalizou para o mundo todo
o que eles desejam, foi só a PF levar o Lula, o dólar caiu e a Bolsa subiu.
Essa é a alavanca que toca o país, sem Mercado não existem governo.
Infelizmente o petismo poderia ser menos constrangedor, é melancólico, está há muito sangrando e começa a dar vexame.
O povo brasileiro deseja que o próximo presidente combata a corrupção para um Brasil melhor. Um mundo em que o exercício do poder não
se assente na banalização do crime.
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LEIA ACIMA COMO FAZER E MÃO NA CANETA OU NO TECLADO.

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”.
Expor o consumidor
Ao ridículo, não!

Empresas credoras têm o direito de cobrar dívidas e protestar um título não pago, e enviar o nome do devedor aos
órgãos como SPC e SERASA. E mais: pode ajuizar ação
judicial cobrando a dívida. O credor pode utilizar-se na cobrança de envio de cartas e telefonemas, mas o direito de
cobrança do credor vai até o limite do devedor não se sentir
constrangido ou até exposto ao ridículo. São ilegais ligações
a qualquer hora, em qualquer lugar, com ameaças e com linguajar inadequado. O credor não pode coagir o consumidor,
como entrar em contato com vizinhos, parentes, amigos ou
no trabalho do devedor. Os consumidores jamais deverão
aceitar este tipo de abuso.

Dirigente do PT defende 'porrada'
contra agressão a militantes

O presidente do
PT-RJ,
Washington
Quaquá,
defendeu,
terça-feira (24), que
militantes do partido
deem "porrada" naqueles que tentarem partir
para a agressão. Em
texto publicado em sua
página no Facebook,
ele diz que a sigla deve

"pagar com a mesma moeda".
"Contra o fascismo a porrada! Não podemos engolir esses fascistas burguesinhos de merda! [sic] Ta na hora da
militância e dos petistas responderam esses fdps [sic] que
dão propina ao guarda, roubam e fazem caixa dois em suas
empresas, sonegam impostos dão uma de falso moralistas
e querem achincalhar um partido e uma militância que melhorou a vida de milhões de Brasileiros. Vamos pagar com
a mesma moeda: agrediu, devolvemos dando porrada!",
escreveu o presidente do PT-RJ, que também é prefeito de
Maricá (RJ).
O texto foi publicado acompanhado de link de uma reportagem que relatava os gritos contra Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda, no hospital Albert Einstein, em São
Paulo. Ele foi hostilizado e saiu do local após algumas pessoas gritarem que ele deveria ir "para o SUS" e "para Cuba".

apoio da Polícia Militar bem como do Renato Vidigal
como carro de apoio! Lembrando que, nós fazemos o
lugar que moramos!
Giovanni Sanglard Hermisdorff

Bolsonaro se filia ao psc e é lançado
pré-candidato à presidência

O PSC realizou nesta quarta (2) a filiação do deputado federal Jair Bolsonaro (RJ), que deixa o PP. Bolsonaro é o primeiro deputado fluminense a formalizar a troca de partido
desde que a janela do troca-troca foi aberta, no último dia 18
de fevereiro; no ato, que ocorreu em Brasília, Bolsonaro foi
apresentado como pré-candidato a presidente da República;
"Recebo a indicação como pré-candidato à Presidência da
República como PSC como missão. Vamos afinar o discurso, mas pode ter certeza que o direcionamento será para a
direita", disse Bolsonaro
O deputado e vice-presidente do PSC, Marcondes Gadelha (PB), fez o discurso que mais empolgou os presentes, ao
elencar razões para votar em Bolsonaro para presidente da
República. Ele listou razões morais, honestidade, coragem
e autenticidade. Segundo ele, Bolsonaro será um candidato
que se eleito terá pulso firme e tolerância zero com a corrupção e a violência.

Vereador Gustavo Magalhães renuncia ao cargo

Extra oficialmente ficamos sabendo que os principais nomes são: o vereador Paulo Cesar, o próprio presidente do
PMDB Lucas Venturin, Renato do Casarão e o João Rosendo, podendo aparecer outros pré-candidatos, ou até mesmo a
mudança de ideia do Jefinho, pois em política, muitos candidatos reiteram várias vezes que não serão candidatos e na
convenção é convencido ao contrário, foi o caso do atual prefeito de Lajinha Lúcio, que declarou por várias vezes que não
queria entrar em política, mas foi convencido pelos amigos
e virou prefeito. Então em política, o que se fala pela manhã
pode mudar a tarde.
StudioJota Jota Oliveira
Gostaria de saber onde estão, os vereadores e o prefeito de
Manhuaçu?
Aqueles que se dizem representantes do povo, que com
todo carisma pediram votos e depois sumiram.
Manhuaçu está com uma epidemia gigante de Dengue, são
mais de 100 casos suspeitos e confirmados POR DIA. Isso
mesmo, POR DIA, analisando por mês soma mais de 3 mil
pessoas doentes na cidade, só procurar os PSF´S dos bairros e
os laboratórios como São Lourenço e Apolo para confirmar o
que estou dizendo, a Secretarias de Saúde da cidade, diz que
é bem menor para não alarmar a população.
Sendo que deveriam informar tal gravidade.
Estamos passando por um período de chuvas passageiras,
sendo assim o acumulo de poças de água aumentam também.
O que estávamos vendo são ruas cheias de lixos, matos altos em diversos locais, na BR, Campo da Honda e em outros
bairros, cadê os agentes, o Fumacê, os fiscais, a vigilância da
saúde e ambiental, falta uma Lei municipal que multa aqueles
que desobedecem às normas de higiene e com isso ajudam a
expandir ainda mais as doenças.
Não estamos culpando só as autoridades por falta de fiscalização, mas também a quantidade de gente sem informações
que ainda não se conscientizaram.
Só fazer cartilha e entregar nos postinhos não resolve, a
cidade de Manhuaçu está completamente abandonada pelas
autoridades, poderia como cidadão, que ando nas ruas, citar
diversos outros setores precários, mas não vem o caso agora.
Urgência agora é a Dengue, que pode até matar.

Outro caso

Na terça (24), antes do início de um ato em defesa da
Petrobras marcado pelo PT e pela CUT (Central Única dos
Trabalhadores), manifestantes entraram em brigas e tumulto contra outro grupo de manifestantes, que passavam pelo
local com bandeiras do Brasil e pediam a saída de Dilma.
Numa das brigas, houve troca de socos. Um funcionário
da Petrobras, Vinicius Prado, foi agredido por militantes
com camisetas vermelhas e teve seu crachá da empresa quebrado. Prado teve ainda a camisa rasgada pelos manifestantes pró-governo. Os petistas também jogaram ovos contra
os opositores.

Lajinha precisa resolver
seu problema no trânsito

O Clube do Pedal
de Lajinha fez um
passeio
ciclístico
para chamar atenção
das autoridades para
o problema de Lajinha, pela rotineira
falta de consciência
e respeito de muitos motoristas, tanto
com os ciclistas quanto pedestres. Foi homenageada
também a Liliane que veio a falecer semana passada
vítima de acidente de trânsito.
Parabéns ao Clube do Pedal, orgulho de fazer parte
disso. Sejamos todos conscientes; motoristas, ciclistas
e pedestres. Não poderia aqui deixar de agradecer o

Há três meses em uma reunião da câmara Municipal de
Lajinha, o vereador Gustavo surpreendeu a todos ao pedir licença sem remuneração por três meses.
Gustavo Magalhães pegou muitos de surpresa quando pediu afastamento de 120 dias, sem remuneração. O suplente
Paulo Cesar foi o substituto e na sessão do dia 02 de março
o vereador se despediu dos colegas, mas enquanto todos os
vereadores esperavam a volta do vereador Gustavo, ele surpreende novamente e envia carta renunciando ao cargo e na
próxima reunião Paulo Cesar assume definitivamente o cargo
de vereador, para a felicidade da oposição e desespero da situação.
Candidaturas a prefeito de Lajinha
Por Devair G. Oliveira
O principal pré-candidato a prefeito de Lajinha Jefinho,
que disputou o pleito na eleição de 2012, e que estava cotado
para repetir a dupla Jefinho e João Rosendo. Há pouco tempo
esta coluna publicou o que alguns militantes e eleitores estavam comentando sobre a possiblidade de João Rosendo vir
como cabeça de chapa, houve uma verdadeira correria nos
meios políticos de Lajinha, com muitas pessoas querendo saber de nós de onde veio a notícia, alguns da cúpula partidária
do PMDB, afirmaram que os candidatos do partido seria a
mesma composição das eleições passadas. Agora temos uma
informação do vereador Paulo Cesar, que o Jefinho o procurou e informou que não é mais candidato, nossa reportagem
não conseguiu contado com o presidente do PMDB, nem do
pré-candidato João Rosendo. O partido irá se reunir para decidir as pré-candidaturas ao Passo Municipal de Lajinha.

ATENÇÃO BRASILEIROS DE TODO O BRASIL. ESTÁ
NA HORA DE MUDARMOS ESSE PAÍS DE VERDADE!
VOCÊ CATÓLICO, EVANGÉLICO E DE OUTRAS DENOMINAÇÕES, 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. VAMOS AJUDAR O JUDICIÁRIO A LIMPAR ESTE PAÍS E COLOCAR
TODOS OS 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
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CANTINHO DE FÉ

Igreja Batista da Praia do Canto
www.ibpc.org.br

Livres na casa do Pai
CUNHA NA CÂMARA BLINDA DILMA
DE IMPEACHMENT
A presença de Eduardo Cunha (PMDB) na presidência
da Câmara é vista com alívio pelo governo, e isso não
significa qualquer acordo, nem tampouco que os petistas
fizeram as pazes com o deputado do PMDB-RJ. O Palácio do Planalto e o PT investem em iniciativas, na mídia
e no Congresso, para manter os brasileiros focados nas
denúncias contra Cunha. É o caminho para que a proposta de impeachment perca força.
FALSO DILEMA
Com Eduardo Cunha na Câmara, os brasileiros são levados a um falso dilema: discutir quem preferem tirar do
cargo, Dilma ou Cunha.
OPOSIÇÃO MEDROSA
Apesar de o impeachment ser defendido por 70% dos
brasileiros, a oposição reluta em apoiar a proposta para
“não se misturar” a Cunha.
OPOSIÇÃO CAMARADA
O presidente tucano Aécio Neves, que morre de medo
das ruas, diz apoiar o protesto pró-impeachment, dia 13.
Mas não fala no assunto.
ESCUDO
O deputado federal Mendonça Filho (DEM-PE) admite
que o maior escudo protetor de Dilma contra o impeachment é Eduardo Cunha.
PF JÁ TEM LISTA DE 8 MIL
CONTAS BRASILEIRAS NA SUÍÇA
O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), da CPI do
HSBC, aguarda o acesso à integra da lista de 8 mil brasileiros supostos titulares de contas secretas na Suíça,
incluindo o novo secretário de Saúde do DF, Humberto
Lucena Pereira da Fonseca, anunciado ontem. A lista foi
finalmente liberada pelo ministério público francês, mas
o arquivo está sendo descompactado pela Divisão de Inteligência da Polícia Federal.

DILMA BALANÇA...
O deputado Paulinho da Força (SD-SP) promete pressão da oposição sobre o Supremo Tribunal Federal para
destravar o impeachment. “No dia que a Dilma cair, no
outro a bolsa sobe 10%”, estima.
MANDOU MAL
O governador do DF tem dificuldade de escolher bem
os auxiliares. O ex-secretário de Saúde Fabio Gondim foi
demitido após denúncias graves, que Rodrigo Rollemberg
(PSB) considerou consistentes. E o novo secretário está
listado como titular de conta secreta na Suíça.
SUSPEITAS NO DF
Além de supostas ligações a ONG Gamp, de gestão na
área de saúde, o demitido ex-secretário de Saúde do DF é
acusado de manter relações com uma empresa que disputa
licitação na área de logística.
ERRO ADMINISTRATIVO
O senador Randolfe Rodrigues (AP) reconheceu erro
administrativo, no caso de dois servidores que trabalham
para ele no Amapá, dados como assessores da liderança
do Rede. E até agradeceu o alerta da Coluna.
VAI UM ACARAJÉ
Ganha um acarajé quem informar o paradeiro dos celulares do marqueteiro João Santana e de sua mulher, Mônica.
MINISTRO É WAGNER, MAS
QUEM MANDA É MERCADANTE
É falsa a impressão de que Aloizio Mercadante perdeu
poder, ao trocar a Casa Civil pelo Ministério da Educação.
Ele continua tomando as decisões mais importantes da
Casa Civil, por delegação da presidente Dilma, que confia
no seu taco e sua disposição para enfrentar extensas jornadas de trabalho. Bem ao contrário do atual titular da Casa
Civil, Jaques Wagner, adepto de um certo ritmo dengoso
de levar a vida.

AINDA ESTE MÊS
O acesso da CPI à lista de correntistas brasileiros na
Suíça deverá ocorrer na segunda quinzena de março.

ANTIPATIA COMUM
Assim como o ex-ministro da Justiça José Eduardo Cardozo, Aloizio Mercadante saiu da Casa Civil por exigência do ex-presidente Lula.

SÃO 2 TERABYTES
Os arquivos listando os 8 mil brasileiros têm 2 terabytes de dados, um Himalaia de dados, que agora são
descompactados e analisados.

SEQUESTRO
Lula desabafou contra Mercadante a um grupo de senadores aliados, certa vez, acusando-o de haver “sequestrado o governo”.

HIMALAIA DE DADOS
A lista do escândalo “swissleaks” corresponde a um arquivo com 37 mil horas de música ou 1.500 filmes com 2
horas de duração cada.

PLANO B
Lula indicou Jaques Wagner para servir como seus
“olhos e ouvidos” no Planalto. E Dilma pôs Mercadante
no MEC para mantê-lo por perto.

BANCÁRIOS À DERIVA
Bancários do HSBC protestam, até com greve, exigindo participação nos lucros. O detalhe é que o HSBC não
deu lucro no Brasil, em 2015. O pior é que eles estão sem
patrão: até agora o Banco Central não autorizou a venda
ao Bradesco, anunciada em 3 de agosto de 2015.

RUIM DE SERVIÇO
Dilma logo perceberia, após nomeá-lo, que Wagner é
simpaticão, e só. É bom de papo, mas ruim de serviço. Ela
pediu socorro a Mercadante.

ESPELHO MEU
O jornalão O Globo descobriu ontem o que os leitores
desta coluna já sabiam: o governo Dilma planeja trocar,
em dois meses, o comando da Polícia Federal. O escolhido seria o baiano Maurício Teles Barbosa.
PODER, NÃO PODE
Faz sentido a argumentação da oposição contra a posse
do novo ministro da Justiça, Wellington César: há decisão
unânime do STF, de 2007, relatada pelo atual presidente,
Ricardo Lewandowski, que proíbe membro do ministério
público de assumir cargos no Poder Executivo.
CONSELHO RACHADO
Maior clima no Postalis, fundo de pensão dos Correios.
Na escolha do seu presidente, ontem, houve briga de conselheiros eleitos e indicados. O presidente do conselho
teve de desempatar a votação de 3x3.

GOVERNO PRETENDE DEMITIR
DIRETOR-GERAL DA PF
Para blindar o ex-presidente Lula na Lava Jato, Dilma
acertou a demissão do diretor-geral da Polícia Federal, Leandro Daiello Coimbra, no cargo desde 2011. Para evitar
desgaste e acusações de tentar interferir nas investigações,
Dilma vai mantê-lo por mais dois meses. Depois, o novo
ministro da Justiça, Wellington César, deve nomear o atual
secretário da Segurança da Bahia, Maurício Teles Barbosa.
COSTA QUENTE
Maurício Teles também é vinculado ao ministro-chefe
da Casa Civil, Jaques Wagner, autor da indicação do novo
ministro da Justiça.
ORDENS JUDICIAIS
Lula tem se queixado a aliados da “falta de controle”,
mas ele ignora que a Polícia Federal segue ordens e cumpre mandados da Justiça.

“Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer
uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava
morto e voltou à vida; estava perdido e foi achado’. E
começaram a festejar.” (Lucas 15.23-24)
A vida tem sido teoricamente dividida, na linguagem
de muitos cristãos, como secular e cristã. Uma divisão
teórica com sérios desdobramentos práticos. Alguns
cristãos, considerando a diferença entre as duas, poderiam facilmente listar coisas, lugares e experiências
que as diferenciam. E é inegável que há coisas, lugares e experiências apropriadas e não apropriadas a um
cristão. Mas não é tão simples assim. Não basta categorizar a vida – cristã/secular – e então fazer uma lista
de proibições e permissões. Viver como cristão exige
mais que isso! Ser cristão é viver de forma livre e responsável, algo que não se alcança por meio de regras.
São necessárias mudanças em quem somos. É necessário um coração semelhante ao de Deus. E tudo começa
com o abraço e o beijo do Pai. Tudo começa com o
amor de Deus e prossegue com nosso aprendizado em
amar.
O filho mais jovem saiu de casa e foi festejar. E seu
festejo acabou em tragédia: ele perdeu tudo. Pelo menos isso o fez “cair em si” e voltar para a casa do pai.
Mas nossos festejos podem nos levar a tragédias sem
necessariamente tirar tudo de nós. Porém, lá no fundo,
na alma, sabemos que algo não vai bem. O rapaz voltou e foi recebido pelo pai, amorosamente. Foi perdoado e restaurado. E então o pai promoveu uma festa. O
rapaz, que saiu para festejar, para “viver”, iria aprender
que junto ao pai a festa é bem melhor e a vida, nem se
fala! Viver junto ao pai não seria viver uma vida sem
festa, sem música, sem boa comida e bom vinho! E
isso não o levaria a tragédia. Essa parábola está nos
ensinando sobre o Deus de Jesus, que criou o mundo
e tudo que nele há (Sl 24). Ele não veio para nos tirar
do mundo, mas para nos ensinar a viver seguros nele
(Jo 17.15).
Fizemos da vida aqui uma tragédia, um desvio moral
e ético. Somos destruidores do que Deus fez e de nós
mesmos. Mas a vida aqui é valiosa aos olhos de Deus.
Ser cristão envolve aprender a viver corretamente aqui,
celebrar e alegrar-se na vida aqui. Tornar tudo sagrado
e cristão, na medida em que somos mudados por nosso
Pai Celeste e aprendermos a viver como quem está em
Sua casa. Não precisamos abrir mão da vida, da festa
ou do prazer, para honrá-lo (1Co 10.31). O segredo está
no tipo de coração que nos habita. Em certo sentido, é
mais fácil ser escravo de regras e proibições, do que
ser livre e fazer escolhas sensatas. É mais fácil mostrar-se sensato por não festejar, do que aprender a festejar
com sensatez. Não devemos demonizar a vida e nem
dividi-la. Cristo veio para unificar todas as coisas (Ef
1.9-10). Foi para a liberdade que Cristo nos libertou.
Mas, certamente, devemos julgar se estamos honrando
a Deus com ela (Gl 5.13).
ucs
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24ª fase da Lava Jato investiga Lula

A pedido do MPF, a 13ª Vara de Curitiba determinou buscas e conduções que estão sendo
executadas pela PF para apurar possíveis crimes de corrupção e lavagem de dinheiro praticados pelo ex-presidente e associados.
Cumpriu-se, sexta-feira,
4 de março, mandados de
busca e apreensão e de condução coercitiva para aprofundar a investigação de
possíveis crimes de corrupção e lavagem de dinheiro
oriundos de desvios da Petrobras, praticados por meio
de pagamentos dissimulados feitos por José Carlos
Bumlai e pelas construtoras
OAS e Odebrecht ao ex-presidente da República Luís
Inácio Lula da Silva e pessoas associadas. Há evidências de que o ex-presidente
Lula recebeu valores oriundos do esquema Petrobras
por meio da destinação e
reforma de um apartamento
triplex e de um sítio em Atibaia, da entrega de móveis
de luxo nos dois imóveis e
da armazenagem de bens
por transportadora. Também
são apurados pagamentos
ao ex-presidente, feitos por
empresas investigadas na
Lava Jato, a título de supostas doações e palestras.
Ao longo das 23 fases anteriores da Lava Jato, segundo o MPF de Curitiba avolumaram-se evidências muito
consistentes de que o esquema de desvio de dinheiro da
Petrobras beneficiava empresas, que enriqueciam às
custas dos cofres da estatal,
funcionários da Petrobras,
que vendiam favores, lavadores de dinheiro profissional, os quais providenciavam a entrega da propina,
e os políticos e partidos que
proviam sustentação aos
funcionários da Petrobras e,
em troca, recebiam a maior
parte da propina, que os enriquecia e financiava campanhas. Esse grande esquema era coordenado a partir
das cúpulas e lideranças dos
partidos políticos que compunham a base do governo
federal, especialmente o
Partido dos Trabalhadores,
o Partido Progressista e o
Partido do Movimento Democrático Brasileiro. O ex-presidente Lula, além de
líder partidário, era o responsável final pela decisão
de quem seriam os diretores
da Petrobras e foi um dos
principais beneficiários dos
delitos. De fato, surgiram
evidências de que os crimes

o enriqueceram e financiaram campanhas eleitorais e
o caixa de sua agremiação
política. Mais recentemente, ainda, surgiram, na investigação, referências ao
nome do ex-presidente Lula
como pessoa cuja atuação
foi relevante para o sucesso da atividade criminosa,
tanto no tocante à quitação
do empréstimo obtido pelo
Partido dos Trabalhadores
junto ao Banco Schahin,
por meio do direcionamento
ilícito de contrato da Petrobras ao grupo Schahin, a pedido de José Carlos Bumlai,
como para que um negócio
entre OSX e Sete Brasil se
efetivasse. No último caso,
há notícia de pagamento de
propina que seria destinada,
segundo Bumlai teria informado, para parente do ex-presidente.
O avanço das investigações revelou, também,
evidências de que o ex-presidente recebeu, em
2014, pelo menos R$ 1
milhão sem aparente justificativa econômica lícita da
OAS, por meio de reformas
e móveis de luxo implantados no apartamento tipo
triplex, número 164-A, do
Condomínio Solaris, em
Guarujá. Embora o ex-presidente tenha alegado
que o apartamento não é
seu, por estar em nome da
empreiteira, várias provas
dizem o contrário, como
depoimentos de zelador,
porteira, síndico, dois engenheiros da OAS, bem como
dirigentes e empregado da
empresa contratada para a
reforma, os quais apontam o
envolvimento de seu núcleo
familiar em visitas e tratativas sobre a reforma do
apartamento. Há evidências
de que a OAS pagou despesas elevadas para reformar
o imóvel (mais de R$ 750
mil), arcou com móveis de
luxo para cozinha e dormitórios (cerca de R$ 320 mil),
bem como de que tudo isso
aconteceu de modo não usual (foi o único apartamento
que sofreu tal intervenção) e
com o envolvimento do próprio presidente da OAS, Léo
Pinheiro. A suspeita é de
que a reforma e os móveis
constituem propinas decor-

rentes do favorecimento
ilícito da OAS no esquema
da Petrobras, empresa essa
cujos executivos já foram
condenados por corrupção e
lavagem na Lava Jato. Além
disso, há fortes evidências
de que outros líderes e integrantes do Partido dos
Trabalhadores foram agraciados com propinas decorrentes de contratos da Petrobras, inclusive por meio de
reformas e após deixarem o
cargo público, como no caso
de José Dirceu, o que já ensejou acusação criminal formal contra este.
As apurações apontam
também para o fato de que
o ex-presidente Lula, em
2010, adquiriu dois sítios
em Atibaia mediante interpostas pessoas, pelo valor de
R$ 1.539.200,00, havendo
ainda fortes indícios de que,
entre 2010 e 2014, recebeu
pelo menos R$ 770 mil sem
justificativa econômica lícita de José Carlos Bumlai
e das empresas Odebrecht
e OAS, todos beneficiados
pela corrupção no esquema
Petrobras. De fato, dois sítios contíguos, um colocado
em nome de Jonas Suassuna
e outro em nome de Fernando Bittar, foram adquiridos na mesma data, em 29
de outubro de 2010. Tanto
Jonas como Fernando são
sócios de Fábio Luís Lula
da Silva como foram representados na compra por Roberto Teixeira, notoriamente
vinculado ao ex-presidente
Lula e responsável por minutar as escrituras e recolher
as assinaturas. Encontrou-se, ainda, mensagem eletrônica que aponta o uso
dos adquirentes nominais
como interpostas pessoas.
Ademais, o ex-presidente

determinou que parte de sua
própria mudança, quando
do fim do exercício da presidência, fosse entregue na
sede dos sítios, para onde
foi, com expressiva frequência, ao longo dos últimos
anos.
Para além da suspeita sobre a ocultação de propriedade em nome de terceiros, há
fortes indícios, consistentes
na palavra de diversas testemunhas e notas fiscais de
compras de produtos, de que
reformas e móveis no valor
de pelo menos R$ 770 mil
foram pagos, sem razão econômica lícita, por Bumlai e
pelas empreiteiras Odebrecht e OAS, todos favorecidos no esquema Petrobras.
Bumlai e a Odebrecht encarregaram-se da reforma.
A OAS adquiriu móveis no
valor de aproximadamente
R$ 170 mil para a cozinha,
comprada no mesmo estabelecimento em que aquela
empresa adquiriu móveis
para o triplex 164-A, o que
também indica que o imóvel
pertencia ao ex-presidente.
Foram encontradas mensagens, ainda, no celular de
Léo Pinheiro, indicando que
os beneficiários da cozinha
eram o ex-presidente e sua
esposa, ex-primeira-dama.
A suspeita, aqui novamente,
é que os valores com que o
ex-presidente foi agraciado
constituem propinas pagas a
título de contraprestação pelos favores ilícitos obtidos
no esquema Petrobras.
Surgiram, ainda, fortes
indícios de pagamentos dissimulados de aproximadamente R$ 1,3 milhão pela
empresa OAS em favor do
ex-presidente, de janeiro de
2011 e janeiro de 2016, para
a armazenagem de itens reti-

rados do Palácio do Planalto
quando do fim do mandato.
Apesar de a negociação do
armazenamento ter sido feita por Paulo Okamotto, que
foi um dos fundadores do
Partido dos Trabalhadores,
presidente do Instituto Lula
desde o fim de 2011 e sócio
do ex-presidente na LILS
Palestras desde sua constituição em março de 2011,
o contrato foi feito entre a
OAS e a empresa armazenadora. Nesse contrato, seu
real objeto foi escondido,
falsificando-se o documento para dele constar que se
tratava de "armazenagem
de materiais de escritório e
mobiliário corporativo de
propriedade da construtora
OAS Ltda." Paulo Okamotto assinou ainda, em 12 de
janeiro de 2016, procuração
autorizando a retirada dos
bens.
Por fim, investigam-se
pagamentos vultosos feitos
por construtoras beneficiadas no esquema Petrobras
em favor do Instituto Lula
e da LILS Palestras, em razão de suspeitas levantadas
pelos ingressos e saídas dos
valores. De fato, a maior
parte do dinheiro que ingressou em ambas as empresas, ao longo de 2011 a
2014, proveio de empresas
do esquema Petrobras: Camargo Correa, OAS, Odebrecht, Andrade Gutierrez,
Queiroz Galvão e UTC. No
Instituto Lula, foram 20,7
dentre 35 milhões que ingressaram. Na LILS, foram
10 dentre 21 milhões. Quanto às saídas de recursos,
além de beneficiarem pessoas vinculadas ao Partido dos
Trabalhadores – cumprindo
recordar que o esquema da
Petrobras era partidário –,
elas beneficiaram parentes
próximos do ex-presidente,
por meio de pagamentos a
empresas de que são sócios.
Além de tudo isso, a própria
presidência do Instituto foi
ocupada, em dado momento, por ex-tesoureiro de sua
campanha que é apontado
por colaboradores como
recebedor de propinas que
somaram aproximadamente
R$ 3 milhões, decorrentes
de contratos com a Petrobras, o que, mais uma vez,

mostra o vínculo de pessoas muito próximas ao ex-presidente com os crimes e
indica possível ligação das
próprias empresas ao esquema ilícito e partidário que
vitimou a Petrobras.
Todos esses fatos estão
sendo investigados no âmbito da Lava Jato porque
eles se relacionam com o
destino de verbas desviadas
da Petrobras por empresas
e pessoas participantes do
megaesquema criminoso.
Os fatos são de competência
federal não só por se relacionarem com crimes financeiros e de lavagem de dinheiro
transnacional, mas também
por haver fatos praticados
quando o ex-presidente estava no exercício de mandato no âmbito da União Federal, onde possivelmente sua
influência foi usada, antes e
depois do mandato – o que
é objeto de investigação –,
para que o esquema existisse e se perpetuasse.
Ressalta a Força Tarefa do
Ministério Público Federal
que a investigação sobre o
ex-presidente não constitui
juízo de valor sobre quem
ele é ou sobre o significado
histórico dessa personalidade, mas sim um juízo de investigação sobre fatos e atos
determinados, que estão sob
suspeita. Dentro de uma
república, mesmo pessoas
ilustres e poderosas devem
estar sujeitas ao escrutínio
judicial quando houver fundada suspeita de atividade
criminosa, a qual se apoia,
neste caso, em dezenas de
depoimentos e ampla prova documental. Conforme
colocou a decisão judicial,
"embora o ex-presidente
mereça todo o respeito, em
virtude da dignidade do
cargo que ocupou (sem prejuízo do respeito devido a
qualquer pessoa), isso não
significa que está imune à
investigação, já que presentes justificativas para tanto."
Acompanhe todas as informações oficiais do MPF
sobre a Operação Lava Jato
no site www.lavajato.mpf.
mp.br.
Assessoria de
Comunicação – Ascom
Procuradoria da República no Estado do Paraná
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Prêmios da Loteria e restituições do
Imposto de Renda são alguns dos
valores esquecidos pelos cidadãos
Levantamento do iG
mostra que, em apenas três
anos, brasileiros deixam
para trás bilhões em prêmios e benefícios
Você deixa o troco da
padaria para trás? E o do
táxi? Por mais que você
seja generoso, sua resposta
provavelmente é não. Mas
o brasileiro, seja por desinformação ou desorganização, já abandonou nos cofres públicos alguns bilhões
de reais, entre prêmios
da Loteria, restituição do
Imposto de Renda, abono
salarial e créditos da Nota
Fiscal Paulista e Carioca.
Segundo levantamento
do iG, entre 2010 e 2012,
foram esquecidos pelo
menos R$ 4 bilhões (R$
3.999.670.000, para ser

mais exato). Com essa
soma, seria possível comprar uma série de itens de
luxo como, por exemplo,
quase três ilhas como a
Pineapple Island, locali-

zada em Lanai, estimada
em R$ 1,3 bilhão. Também seria possível levar
para casa 400 Lamborghini Veneno de R$ 10
milhões.

Quem gosta de moda poderia arrematar de uma só
vez 950 bolsas de um dos
modelos mais caros da Hermès – uma Birkin Handbag
versão joia, feita com ouro
rosa ou branco e cravejada
com 2.712 diamantes de 90
quilates, de R$ 4,18 milhões
cada uma. Não gostou? Que
tal 571 coleiras para cachorro da Amour Amour, cada
uma por R$ 7 milhões, ou
quase a mesma quantidade
de sapatos da Harry Winston,
cravejados de rubi, de R$ 6,6
milhões cada par. Quem sabe
72 mil sobremesas de chocolate com ouro Frozen Haute,
R$ 55 mil cada uma, ou mais
de 181 mil Diamond Martini, o drink que vem com um
diamante dentro da taça e
custa R$ 22 mil.

Secretaria de Esportes divulga Tabela
Oficial do Campeonato dos Bairros

Na próxima quinta-feira,
10, vai começar o Campeonato dos Bairros de Manhuaçu.
A edição 2016 do torneio segue o modelo de disputa dos
anos anteriores, com divisões.
Na primeira, estão 12 equipes divididas em dois grupos.
Na segunda, são 19 times na
disputa, divididos em quatro
grupos. O regulamento da divisão principal prevê primeira
fase com jogos de um grupo
contra o outro. Já na divisão
de acesso os times do Grupo
A enfrentam os do grupo C
e as equipes do Grupo B enfrentam times do Grupo D.
A tabela oficial da Competição com horários, locais
e confrontos foi divulgada
oficialmente na tarde sexta
sexta-feira, 04, e está disponível no site da Prefeitura de
Manhuaçu. Para ter acesso
ao material basta acessar a
página principal, na barra à
esquerda, clicando sobre a opção Downloads. Em seguida,
à direita da pagina, na opção
“Tabela de Jogos Campeonato de Bairros”. Ou acesse o
link: http://goo.gl/I68j0q
Secretaria de
Comunicação Social de
Manhuaçu

Ganhadores da loteria deixam
de retirar R$ 270 milhões em
prêmios em 2014

Ganhadores da loteria
deixaram de resgatar R$
270,5 milhões em prêmios
em 2014, segundo a CEF
(Caixa Econômica Federal). O valor é referente
aos sorteios da Mega-Sena,
Loteca, Lotofácil, Lotogol,
Quina, Lotomania, Dupla
Sena e Timemania.
Segundo a CEF, os prêmios não resgatados já
prescreveram e os R$ 270,5
milhões foram integralmente repassados ao FIES
(Fundo de Financiamento
Estudantil), do Ministério
da Educação, destinado a
financiar a graduação na
educação superior de estudantes matriculados em escolas privadas. O ganhador
tem 90 dias corridos para o
resgate do prêmio.
A CEF não informa quanto deixou de ser retirado por
modalidade lotérica, mas
afirma que a Mega-Sena
teve a maior arrecadação do
ano, com total de R$ 5,11
bilhões referente à soma
das apostas de todos os Estados e do Distrito Federal.
A Lotofácil aparece em segundo lugar, com arrecadação de R$ 3,04 bilhões em
todo o país em 2014.
Apostas da Quina arrecadaram R$ 1,9 bilhão; da
Lotomania, R$ 512,99 milhões; da Timemania, R$
384,65 milhões; da Dupla
Sena, R$ 303,82 milhões;
da Loteca, R$ 94,77 milhões e da Lotogol, R$
15,99 milhões em todos os
Estados e no Distrito Federal no mesmo período.
A Mega-Sena da Virada
sorteou em 31 de dezem-

bro o maior prêmio da história da loteria brasileira:
R$ 263.295.552,66. Duas
apostas de São Paulo, uma
do Distrito Federal e outra
de Santa Rita do Trivelato
acertaram os seis números
do concurso 1.665 e dividiram o prêmio. Todos os
ganhadores já resgataram
o dinheiro, segundo a CEF.
Esquecendo de conferir
O jornalista paulistano
Eduardo Wagner, 44, joga
na Mega-Sena sempre que
dá ou quando passa por
uma lotérica.
"Eu não sou um apostador fiel não, mas, como
trabalho bem perto de uma
lotérica, às vezes, quando
não tem fila, entro e faço
um cartão. Jogo apenas na
Mega-Sena e nunca mais
do que um jogo", diz.
No entanto, confessa que
geralmente se esquece de
conferir os números.
"Fico semanas e mais semanas sem conferir. Quando o prêmio da Mega está
acumulado, eu às vezes
confiro no dia seguinte,
mas é muito raro", diz.
Questionado se tem
medo de ter perdido dinheiro, Wagner diz saber
que nunca ganhou nada
com a mega, embora tenha
tido mais sorte anos atrás.
"Jamais ganhei um centavo na Mega-Sena. Ganhei duas vezes na loteria
esportiva na década de 90,
quando fiz 13 pontos, mas,
nas duas ocasiões, 'o Brasil inteiro ganhou junto'",
brincou.
Camila Neumam
Do UOL, em São Paulo

A Secretaria de Esportes realiza os últimos reparos no Estádio Municipal Juscelino Kubitschek, palco
principal do Campeonato dos Bairros.

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE
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Vereadores de Manhuaçu recebem
reivindicação sobre limpeza de terreno
da prefeitura e aprovam projetos de lei
A Câmara de Vereadores
de Manhuaçu promoveu
sessão ordinária, na tarde
desta quinta-feira, 03/03,
sob a presidência de Jorge
Augusto Pereira “Jorge do
Ibéria”, em que recebeu
reivindicação de morador,
votou e aprovou projetos
de lei, requerimentos, indicações e moções.
A reunião teve início
com a presença do morador do Bairro Nossa Senhora Aparecida, Ronaldo
Martinho, que mostrou, no
telão, fotos da atuação situação do terreno do PSF
do bairro. As imagens
revelaram muito mato e
sujeira acumulada. “A cidade anda suja e com mato
pra todo lado. Isto é visível
e notório. O que nos assusta é que o próprio lote da
prefeitura está precisando de capina e tem lixo
amontoado facilitando a
proliferação do mosquito
Aedes aegypti, então pedimos as autoridades que tomem providências quanto
a isto”, descreveu.
Os parlamentares parabenizaram o morador pela
iniciativa de apresentar o
problema no plenário.
O Presidente da Câmara
Jorge do Ibéria considerou bastante proveitoso o
encontro. “Essa denúncia
nos preocupa muito, pois
todos estão mobilizados
no combate ao mosquito,
então a prefeitura precisa
dar exemplo. A Câmara
está a disposição dos moradores. Em relação a sessão, tivemos uma reunião
bastante tranquila e proveitosa”.
Projetos incompletos
Jorge do Ibéria também
abordou a questão dos

projetos incompletos que
chegam enviados pela prefeitura. “É outra falha muito grande que vem acontecendo na administração
do Nailton Heringer, pois
muitos projetos que chegam estão incompletos.
Não sei se é o prefeito ou
os secretários que não estão vendo isto, mas precisa
ter mais atenção e observar com mais carinho, pois
a Câmara está aqui para
ajudar e não complicar. Os
vereadores se desdobram
para melhorar os projetos
para não deixar de votar,
a fim de não prejudicar a
população”, justificou.
Postagens em redes sociais
Durante a palavra franca, já ao final da reunião,
o vereador Gilson César
comentou sobre postagens
que um usuário de uma
rede social está fazendo e
marcando os parlamentares. O vereador Maurício

Júnior pediu a palavra e
explicou que por duas vezes entrou em contato com
o cidadão e ao dialogar
percebeu conteúdo infundado.
O vereador Juninho Linhares também pediu a
palavra e disse que os vereadores não estão brincando de legislar. “Somos
pessoas sérias e queremos
o bem para o povo. Nossa
função é fiscalizar e não
ser médico conforme este
cidadão solicita”, desabafou.
PROJETOS DE LEI
Aprovado o projeto de
lei de autoria do Poder
Executivo que autoriza a
abertura de crédito especial ao orçamento geral do
município no valor de R$
120.000,00 para reforma
do prédio onde funciona o
CRAS.
Aprovado o projeto de
lei de autoria do Poder

Executivo que autoriza a
abertura de crédito especial ao orçamento geral do
município no valor de R$
120.000,00 para o Fundo
Municipal dos Direitos da
Criação e do Adolescente.
Também foi aprovado o
projeto de lei de autoria de
Maurício Júnior que altera
a Lei nº 2.305, de 06 de dezembro de 2001, que “Regulamenta o prazo para
atendimento aos clientes
em estabelecimentos bancários de Manhuaçu”
Ainda foi aprovado o
projeto de lei de autoria
do Poder Executivo que
autoriza o Poder Executivo Municipal a promover
repasse de recursos financeiros à Associação Comercial Industrial e Agronegócios de Manhuaçu
ACIAM para a realização
do Simpósio de Cafeicultura.
Assessoria de Imprensa
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Obras do Programa Minha
Casa Minha Vida tem reinício.

O Ex-Presidente da
Câmara, Vereador Maurício Júnior e o Vereador
Eli de Abreu, estiveram
reunidos com representantes da Construtora
que concluirá as obras do
Programa Minha Casa
Minha Vida e da Caixa
Econômica Federal. As
obras estavam paralisadas há quase três anos.
Maurício Júnior relata
que: "Com muita satisfação estive reunido
com os representantes da
Construtora Solare e da
Caixa Econômica Federal acompanhando o reinício das obras que ficou
paralisada por quase 3
anos. É o sonho de muitas famílias carentes que
agora está mais próximo
de virar realidade.
A gota d'água para a
paralisação foi um posicionamento equivocado
da Prefeitura de Manhuaçu acerca de cobranças
de impostos, tanto é que
foi revista e a obra reiniciou sem a referida cobrança.
Da minha parte foram
vários ofícios, e-mails,

telefonemas, reuniões e
muita cobrança."
O Vereador detalha
ainda que:
"Em em fevereiro e junho de 2015 estive em
Brasília no Ministério
das Cidades cobrando
o reinício das obras. A
pedido do Deputado Federal RENZO BRAZ estivemos com a Secretária
Executiva do Programa INÊS MAGALHÃES - e
esta garantiu o empenho
e determinação do reinício das obras. Envidei
esforços também junto à
Superintendência da Caixa em Governador Valadares.
Não vou serei pretensioso e atribuir exclusivamente à mim o reinício
das obras. Mas, com alegria e de cabeça erguida
posso dizer que fiz minha
parte, lutei muito e tenho
consciência que minha
participação foi decisiva.
Agradeço ao Deputado
Federal Renzo Braz e a
Sra. Inês Magalhães - Secretária Executiva do Minha Casa Minha Vida no
Ministério das Cidades."
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COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES
DA REGIÃO DE LAJINHA LTDA,
EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
A.F.: 2802/79
Registro OCEMG: 483
PML / Alvará: 124
Registro MAPA: 442/82

CNPJ Matriz: 21.025.069/0001-40
Inscrição Estadual Matriz: 377.255841.0040
Inscrição no CNC: 1985033
Registro JUCEMG: 31400000305
O Diretor Presidente da COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DA REGIÃO DE LAJINHA LTDA, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 28 do Estatuto Social,
CONVOCA os associados desta Cooperativa, em número de
6.784 (seis mil, setecentos e oitenta e quatro), em pleno gozo
de seus direitos sociais, para se reunirem em ASSEMBLEIA
GERAL ORDINÁRIA a ser realizada no dia 19 (dezenove) de
março de 2016 (dois mil e dezesseis), no Armazém sede da
Cooperativa, situado no Córrego do Areado, s/nº, Zona Rural,
no município de Lajinha, Minas Gerais, CEP 36.980-000, às
11:00 (onze horas), em 1ª (primeira) convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do número de associados; às 12:00
(doze horas), em 2ª (segunda) convocação, com a presença
de metade mais 01 (um) dos associados; ou às 13:00 (treze
horas), em 3ª (terceira) e última convocação, com a presença
de, no mínimo, 10 (dez) associados, para deliberarem sobre
a seguinte ORDEM DO DIA:
I	 PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVO AO EXERCÍCIO
DE 2015, RELATÓRIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, BALANÇO PATRIMONIAL, DEMONSTRAÇÃO DAS
SOBRAS, DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO, DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE
CAIXA, DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO E NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
ACOMPANHADAS DOS PARECERES DO CONSELHO
FISCAL E DA AUDITORIA INDEPENDENTE;
II	DESTINAÇÃO DAS SOBRAS APURADAS NO EXERCÍCIO DE 2015;
III	AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE PARTE
DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O FUNDO DE
RESERVAS;
IV.DEFINIÇÃO PARAAPLICAÇÃO DO PRÊMIO FAIRTRADE;
V RETIFICAÇÃO DO ITEM V DA ATA DA ASSEMBLEIA
GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE
2015 – INGRESSO DE MEDIDA JUDICIAL REFERENTE À
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RURAL NAS EXPORTAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS E A RECUPERAÇÃO DE
VALORES PAGOS;
VI.AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA E VENDA DE BENS
IMÓVEIS;
VII........................................ AUTORIZAÇÃO PARA OFERECER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS EM GARANTIA REAL
DE REPASSES, FINANCIAMENTOS E CRÉDITOS JUNTO
ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E FORNECEDORES EM
FAVOR DOS ASSOCIADOS;
VIII.FIXAÇÃO DO VALOR DA CÉDULA DE PRESENÇA DO
CONSELHO FISCAL;
IX.ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL PARA
O MANDATO DE 2016;
X ASSUNTOS GERAIS DE INTERESSE DA SOCIEDADE,
NÃO DELIBERATIVOS.
Lajinha (MG), 01 de março de 2016.
Pelo Conselho de Administração.
FERNANDO ROMEIRO DE CERQUEIRA
Diretor Presidente

Solenidade marca posse oficial de novo delegado regional
O Prefeito de Manhuaçu, Nailton Heringer,
prestigiou nesta quinta-feira, a posse oficial do
novo Delegado Regional
da Polícia Civil de Manhuaçu, Carlos Roberto
Souza da Silva. A cerimônia foi realizada no
Anfiteatro da Câmara de
Manhuaçu.
Nailton Heringer compôs a mesa de honra das
autoridades. Também presenciaram a solenidade os
secretários de Trabalho e
Assistência Social, Macilon Breder; de Cultura e
Turismo, Mariza Klein;
de Comunicação Social,
Senisi Rocha; o diretor do
SAAE, José de Aguiar; o
Chefe de Gabinete, Uéziler Nacari e o Procurador
do Município, Antônio de
Carvalho.
A designação do Delegado Carlos Roberto Souza para chefiar a
6ª Delegacia Regional
de Polícia Civil de Ma-

nhuaçu foi publicada no
Diário Oficial de Minas
Gerais ainda no final do
ano passado, no mês de
dezembro.
A cerimônia foi uma
formalidade, pois ele já
estava no comando da

regional desde a nomeação. Também participaram da cerimônia o chefe
adjunto da Polícia Civil
de Minas Gerais, João
Octacílio Silva Neto –
representando a chefe da
Polícia Civil de Minas

Gerais, delegada-geral
Andrea Cláudia Vacchiano, do chefe do 12º
Departamento de Polícia
Civil, Gilberto Simão de
Melo e do presidente da
Câmara Municipal Jorge
Augusto Pereira.
Também
estiveram
presentes para prestigiar
a solenidade o comandante do 11º Batalhão da
Polícia Militar, Tenente Coronel Sérgio Túlio
Mariano, o comandante
do Corpo de Bombeiros
Militar, Tenente Flávio
Augusto e o Tenente do
Exército Gilson Araújo.
A 6ª Delegacia Regional de Polícia Civil em
Manhuaçu tem abrangência de 24 municípios,
atendidos pelas delegacias das comarcas de Manhuaçu,
Manhumirim,
Espera Feliz, Lajinha,
Mutum e Abre Campo.
Secretaria de
Comunicação Social de
Manhuaçu

Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema/MG

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA - Decreto
Municipal nº 417, de 26 de fevereiro de 2016. Rescinde
unilateralmente contrato administrativo com a empresa MP EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES
LTDA ME, CNPJ nº 21986790/0001-04 e dá outras
providências. O Prefeito Municipal de Conceição de
Ipanema (MG), no uso de suas atribuições legais, etc.
e CONSIDERANDO os termos do art. 78 da Lei nº
8.666, de 21.6.1993, notadamente seus incisos I, II, V;
considerando o inciso I do art. 79 da Lei nº 8.666, de
21.6.1993; considerando ainda a prescrição constante
do art. 80 também da Lei nº 8.666, de 21.6.1993; tendo
em vista que a empresa MP EMPREENDIMENTOS E
CONSTRUÇÕES LTDA ME através de oficio comunicou
desistência da obra, cobrando diferença em seu favor;
tendo em vista, por fim, a disposição de não continuar
a obra, da Creche Pré – Escola, Proinfância, Tipo C,
TERMO DE COMPROMISSO, PAC, nº 201789/2011,
decreta: Art. 1º Fica rescindido unilateralmente o
contrato administrativo celebrado com a empresa MP
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME,
CNPJ nº 21986790/0001-04, na pessoa de seu sócio
gerente, senhor RICARDO PEREIRA TANCREDI,
identidade 4405607 IFPRJ, CPF 431352267-00, com
endereço na RUA/AV FERNANDO MAURILIO LOPES,
110, CENTRO, REDUTO, MG, no âmbito do processo
PLTP 0050-0004-0004-2015, TP 0004/2015, contratação
de empresa para construção da Creche Pré-Escola,
Pro-infância, Tipo C, TERMO DE COMPROMISSO,
PAC 201789/2011 cujo valor total foi de R$ 619.625,84
(seiscentos e dezenove, seis e vinte e cinco e oitenta e
quatro). Parágrafo único. Autoriza, outrossim, a imediata
abertura de procedimento licitatório visando contratar
empresa para a continuidade e encerramento da obra
mencionada neste artigo. Art. 2º Este decreto entra em

vigor na data de sua publicação. Art. 3º Revogam-se
as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito,
26/2/2016 Wilfried Saar Prefeito do Município de Conceição de Ipanema Secretaria Municipal de Obras e
Serviços Públicos)
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA - EDITAL DE
CONVOCAÇÃO. O Prefeito Municipal. Faço saber aos
interessados em geral que a Prefeitura estará fazendo
a seleção de funcionários para atividade temporária de
excepcional interesse público, nos termos das Leis Municipais 777/15 c/c a Lei Municipal nº 744, de 06/03/13:
na SEMUS de 01 Técnico de Enfermagem. E na SEMEC
de 01 Professor de Educação Física, e 01 Professor de
História, de acordo com a Lei nº 792 de 29/02/2016.
Vencimento básico, carga horária, escolaridade e funções conforme lei. Local de comparecimento: Dpto. de
Recursos Humanos, na Prefeitura Municipal às 08:30
horas do dia 10/03/2016. GP (Gabinete do Prefeito,
04/03/2016. Willfried Saar, Prefeito Municipal.
EXTRATO DE CONTRATO
PA : 0 0 6 7 - 0 0 0 4 - 0 0 2 1 - 2 0 1 5 – P L P P : 2 1 / 2 0 1 5 .
Contratante: Município de Conceição de Ipanema.
Contratado: “Laboratório São Lourenço LTDA”,
com o CNPJ sob nº. 18.860.718/0001-13. Valor
Global estimado: R$: 56.486,51(Cinquenta e
seis mil e quatrocentos e oitenta e seis reais e
cinquenta e um centavos). Dotação Orçamentária: 10.302.0046.2044-03.0390.39-00/Ficha:183FR.1.02.00 e 10.302.0046.2044-03.03.90.39.00/
Ficha:183 – F.R: 1.02.00. Entrega parcelada através
de requisição. Vigência: 27.01.16 até 31.12. 2016.
Conceição de Ipanema – MG, em 27 Janeiro de 2016.
Willfried Saar – Prefeito Municipal
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POLÍCIA
PM de Entre Folhas prende
suspeito de envolvimento
com o tráfico de drogas

Entre Folhas/MG. A
Polícia Militar de Entre
Folhas recebeu a denúncia informando que Lucas Cesário Oliveira, de
20 anos, conhecido como
“Ratão”, comercializava
drogas no bairro Nossa
Senhora Aparecida, daquela cidade. Em rastreamento, os policiais foram
até a residência da avó
do suspeito, na rua João
Guerra, onde ele também
reside. A avó permitiu a
entrada dos policiais e,
inclusive, confidenciou
que ele havia chegado
em casa pela manhã e
demonstrava preocupação com a postura do jovem e o possível envolvimento com a prática
delituosa.
Os policiais realizaram
uma vistoria na casa. No
quarto do suspeito foi
apreendido um tablete de
maconha, pesando aproximadamente 25 gramas.
De acordo com Sargento Joaquim Neto, o

9

POLÍCIA

Homem é detido por furto em comércio de Caratinga

Caratinga/MG. Conforme apurado pela Polícia Militar, com base nos
materiais apreendidos,
três comércios de Caratinga foram furtados e
as mercadorias identificadas e recuperadas. Na
loja Mamãe Coruja, foram furtadas três peças

de roupas; de um box
do camelódromo foram
levados três cordões e
na Casa das Sementes,
dois alicates. Outros
objetos como chinelo,
barra de chocolate e as
lâmpadas também foram recuperados.
Após rastreamento, os

policiais prenderam Renato Alves de Souza, de
26 anos. Ele confessou o
furto e alegou que andava pela rua e visualizou
a chance de se apossar
dos produtos. De acordo
com Sargento Leidiana,
o suspeito foi detido por
volta das 10h30, na rua

Deputado Dênio Moreira de Carvalho, no bairro Santa Cruz. Os objetos recuperados estavam
dentro de uma sacola que
ele carregava nas mãos.
O caso foi repassado à
Delegacia de Polícia Civil de Caratinga para as
demais providências.

Carreta na contramão mata mulher em Lajinha

jovem não tem passagens
pela polícia, porém, tem
sido apontado por moradores daquela localidade como suspeito pela
autoria de furtos e pelo
envolvimento com o tráfico de drogas. Ainda de
acordo com a Polícia,
informações repassadas
dão conta de que entre
amigos o jovem usava a
expressão: “Ratão não
cai na ratoeira”.
O caso foi encaminhado nesta manhã de quinta-feira (03/03) à Polícia
Civil de Caratinga.
TV Super Canal

A moradora de Lajinha,
Liliane da Silva Dias Ferreira, 28 anos, sofreu ferimentos graves, o acidente
aconteceu na Av. Dr. Rubens Boechat de Oliveira,
no Centro de Lajinha, por
volta de 8 horas da manhã
do dia 1º de março. Segundo informação de alguns
populares, a mulher cami-

nhava na calçada possivelmente falava ao celular,
quando foi prensada pela
prancha da carreta contra o
muro do terreno da igreja
católica. Somente quando
pessoas começaram a gritar com o motorista é que
ele parou.
A carreta trafegava na
contramão. A mulher foi
transferida com fratura e
esmagamento das duas
pernas para o Hospital César Leite, em Manhuaçu.
Depois de várias horas em
cirurgia, ela sofreu uma
parada cardíaca por volta
de 17:30 vindo a falecer.
O motorista da carreta,
Maxson Christiano, 33
anos, contou que seguia
para Mutum, mas como o
veículo é de grande porte
teve que fazer uma manobra para passar pela con-

tramão. Ele alegou que é o
único meio para transpor a
região central da cidade. É
um dos problemas da cidade até hoje sem solução, é

o que fazem todas as carretas que atravessa a cidade
rumo a Mutum.
Durante a manobra, o
motorista alega que não
percebeu que a prancha
da carreta invadiu o espaço da calçada. Alegando
não ter visão do local pelo
retrovisor, não percebeu a
jovem na calçada.
O proprietário da empresa dona da carreta foi
até a Polícia Militar e se
colocou à disposição para
apoiar a família da vítima.
O motorista foi conduzido
para a delegacia. A perícia
da Polícia Civil também
esteve no local.
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ENTRETENIMENTO

ÁRIES: A sua parte está pronta e você não parece ter
receio algum de colocar as mãos na massa. O obstáculo
da atualidade consiste em você convencer as pessoas envolvidas a superarem a inércia e trabalharem com afinco.

LABIRINTO
O velho acaba de morrer
O velho acaba de morrer.
O padre encomenda o corpo e faz muitos elogios:
- O finado era um ótimo marido, um excelente cristão, um pai exemplar!!...
A viúva se vira para um dos filhos e lhe
diz ao ouvido:
- Vai até o caixão e veja se é mesmo o
seu pai que está lá dentro...
A diferença entre famílias
A menininha conversando com seu pai:
_ Pai, papai!
- O que foi minha filha?
- De onde viemos?
- Filha, o homem é descendente de Adão
e Eva.
A menina, um pouco confusa, diz:
- Mas papai, a mamãe me disse que somos descendentes do macaco!
- Olha, querida, é muito simples. Uma
coisa é a família da sua mãe, outra é a minha...

TOURO: A imaginação joga um papel importante
nesta parte do caminho, o que resulta em ser impossível
você saber se está viajando na maionese ou se, por ventura, suas fantasias são premonições de um possível futuro
grandioso.
GÊMEOS: Enquanto você continuar se agarrando ao
terreno conhecido, os novos empreendimentos não decolarão nem tampouco prosperarão. É hora de alçar voos
novos e, por isso, imprevisíveis também. Abandone toda
preocupação.
CÂNCER: Assuma uma postura infantil, mas que não
seja ridícula, porém, inocente no sentido de abrir seu
coração e atrever-se a agir sem necessidade de entender
tudo que está acontecendo, se deixando levar pela vida.

sete erros

LEÃO: Enquanto as pessoas se entusiasmarem porque
o risco não seja delas, mas seu em particular, não será fácil
para você tomar a atitude de baixar a bola da situação
para que todo mundo considere com atenção os riscos envolvidos.

A faxineira do banco
A faxineira do banco, irada, diz para o
gerente:
- Eu estou me demitindo! O senhor não
confia em mim!
O gerente, espantado, diz:
- Mas o que é isso, Marina? A senhora
trabalha aqui há vinte anos, eu até deixo as
chaves do cofre em cima da minha mesa!
- Eu sei! - Diz a faxineira, chorando Mas nenhuma delas funciona!
Garçom cínico
O garçom fala com o freguês:
- O prato da casa hoje é língua ao molho
madeira.
- Não, língua não! Tenho nojo de qualquer coisa que sai da boca de um animal.
E o garçom cínico:
- Então que tal uma omelete?
O BÊBADO
Começou a música e um bêbado levantou-se, cambaleando e trocando as pernas, dirigiu-se a uma senhora de preto e
pediu:
- Hic... Madame, dá-me o prazer desta
dança?
E ouviu a seguinte resposta:
- Não, por três motivos:
- Primeiro, o senhor está bêbado em
pleno velório,
- Segundo, porque não se dança o Hino
Nacional.
VISITANDO OS PARENTES
Um casal vinha por uma estrada do
interior sem dizer uma palavra. Uma discussão anterior havia levado a uma briga,
e nenhum dos dois queria dar o braço a
torcer. Ao passarem por uma fazenda em
que havia mulas e porcos, o marido perguntou sarcástico:
- Parentes seus?
- Sim, respondeu ela. Cunhados e sogra.

HORÓSCOPO

VIRGEM: Confie em que as pessoas farão o que for da
competência delas, sem necessidade de você monitorá-las
o tempo inteiro. Talvez esse tipo de atitude não seja fácil,
porém, é necessário atrever-se a dar um voto de confiança.
LIBRA: Você tem uma pulga atrás da orelha e isso não
pode ser desconsiderado, pois, mesmo que ninguém perceba e as pessoas continuem em frente como se nada acontecesse, você não tem tanta certeza a respeito de nada.
ESCORPIÃO: Aquilo que você puder fazer sem ajuda
de ninguém mereceria destaque nesta parte do caminho,
pois, confiar em que as pessoas compreenderiam a necessidade de colaborar seria fazer uma aposta muito arriscada.

CURIOSIDADES

ONDE JUDAS PERDEU AS BOTAS

Do ponto de vista histórico, bem sabemos que o homem tem a incrível capacidade de fantasiar e transformar as
narrativas que lhe estão disponíveis. Um
texto ou ditado popular sofre apropriações e reinterpretações que os transforma em um bem cultural subordinado ao
interesse e o costume dos homens de
uma época. De fato, seriam bastante os
exemplos que sustentam essa tese.
Entre a Antiguidade e a Idade Média,
por exemplo, a inacessibilidade aos textos bíblicos foi responsável pela criação
de várias narrativas envolvendo os personagens cristãos. Os feitos e destinos
de certos nomes presentes na Bíblia ganhavam acréscimos e certas distorções
que salientavam a forte presença do
cristianismo no imaginário dessa época.
Levando em conta que boa parte da população era iletrada, ficava difícil de impor um rigor de verdade entre as várias
histórias de cunho bíblico.
Por meio de um desses mitos, aca-

bamos por descobrir a origem de uma
expressão popular utilizada quando algo
fica bastante longe ou “onde Judas perdeu as botas”. Na Bíblia, não existe nenhum indício ou relato de que Judas Iscariotes, o delator de Cristo, teria ou não
o hábito de calçar botas. Contudo, uma
antiga história popular dizia que o discípulo traidor teria escondido em um par
de botas as trinta moedas que firmaram
o acordo com os sacerdotes judeus.
Comprovando a natureza mítica do
relato, até hoje ninguém teve a oportunidade de descobrir o lugar onde as botas de Judas teriam ficado escondidas.
Dessa forma, com o passar do tempo,
o lugar “onde Judas perdeu as botas”
foi sendo empregado para quando alguém não conseguia encontrar algo ou
indicar algum território longínquo, de difícil acesso. Por fim, bem sabemos que
a antiga fantasia do imaginário cristão
acabou ficando viva nessa expressão
ainda tão empregada.

SAGITÁRIO: A imprevisibilidade dos resultados não
deve servir para alimentar o medo nem se constituir como
a abstenção de você fazer o que precisa ser feito. A imprevisibilidade é uma condição própria de nossa humanidade.
CAPRICÓRNIO: A segurança absoluta é uma condição impossível de obter, sempre haverá uma margem
para o imponderável acontecer. Essa realidade pode ser
motivo de bom humor, mas normalmente se associa ao
medo e produz preocupações.
AQUÁRIO: Faça o que deve ser feito sem esperar
aplausos de todas as pessoas envolvidas, pois, certamente
algumas não apreciarão sua atitude e criarão caso e discórdia. Porém, é importante que você faça o que deve ser
feito.
PEIXES: Que tudo esteja andando numa trilha tão
complexa que você não se lembra de isso ter acontecido
antes, não significa que você deva interpretar seu temor
como uma premonição. Não se pode antecipar o resultado.
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encontram na Disney
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Sandy e Wanessa Camargo se encontraram durante
uma viagem para
a Disney e fizeram
questão de registrar
o encontro, na tarde
desta quinta-feira
(3). As cantoras tiraram uma selfie
com seus respectivos maridos, Marcus Buaiz e Lucas
Lima.
“Que encontro mais feliz aqui na Disney, @sandyoficial! Adorei!! Dia de diversão das mamães! (e
dos pais também!)", escreveu Wanessa.
Lindas e sorridentes, as artistas pareciam estar radiantes com a viagem e curtindo bastante os parques.
Na última quarta-feira (2), Wanessa encontrou com
Angélia, que também está na DIsney.

que passam à tarde, com quatro ou cinco pessoas, em
que o cara dá um tapinha nas costas, passa a mão na
cabeça, cabe e deve, porque está se tratando de uma
coisa da cidade, entre amigos. Mas o jornal da noite
é um diário oficial, as pessoas não só assistem para
saber o que está acontecendo, como também para saber se aconteceu de fato, porque é uma informação
institucional. E, quando você passa essa informação
institucional de uma maneira informal, está jogando
metade de seu prestígio na rua", avaliou.
Para encerrar o bate-papo com Amaury, Boni explicou o motivo de ser tão exigente com o trabalho do
filho Boninho, diretor do núcleo de entretenimento
da TV Globo. "Eu acho que em termos de entretenimento o Boninho é o melhor diretor que existe hoje
na TV Globo. Além disso, eu tenho admiração por
vários programas que ele faz e outros não", disse ele.
Ele ainda aproveitou para mandar um recado para o
filho: "Um pai com um filho é sempre muito exigente. Os outros diretores podem fazer qualquer coisa,
mas você não, você só pode fazer o melhor".
O Programa Amaury Jr vai ao ar de terça à sexta, à
0h30, pela RedeTV!

‘Acho uma pena’, dispara Boni
sobre saída de Xuxa da Globo

Belo retorna ao projeto Gigantes
do Samba II. Saiba mais!

Em entrevista à Amaury Jr., o diretor de televisão
Boni falou sobre Xuxa Meneghel ter deixado a TV
Globo para apresentar um programa na Rede Record.
"Evidentemente que o sucesso da Xuxa dentro do
bojo da TV Globo seria maior. Eles não se entenderam na verdade, não foi a Globo que liberou, foi a
Xuxa que quis sair e a Globo acabou liberando. Eu
acho uma pena, porque eu adoro a Xuxa. Eu sou muito amigo dela e acho que ela poderia perfeitamente
abrir mão de algumas coisas e a Globo também. Uma
simples questão de manter a tradição. Eu acho que a
luta dela na TV Record será mais difícil do que a luta
dela na TV Globo", ponderou.
Sobre o novo formato do Jornal Nacional, da Rede
Globo, em que Wiliam Bonner e Renata Vasconcelos apresentam o telejornal com mais informalidade,
Boni não poupou suas críticas.
"Daqui a pouco a Maju vai chamar o Bonner de
Bubu. Eu sou um grande amigo do Bonner, ele é um
bom editor, um grande apresentador. Tenho o maior
respeito por ele, é um grande profissional, mas quando você tem tanta informalidade, perde institucionalidade, a instituição vai pro 'vinagre'. A credibilidade
passa a ser comprometida. Se eu estou brincando com
a notícia do tempo, estou brincando com a notícia de
polícia, de política, de economia", declarou ele, que
trabalhou para a emissora durante 31 anos.
"Os grandes jornais americanos da noite têm um
único apresentador para não haver diálogo, porque
aquilo é um diário oficial. Agora, os programas locais

Após passarem por alguns problemas, Belo,
Luiz Carlos (do grupo
Raça Negra) e Alexandre
Pires voltaram a se reunir
para tocarem o projeto
Gigantes do Samba II.
Nesta quinta-feira (3),
foi publicado, no próprio
perfil do trabalho do grupo no Instagram, um vídeo em que o trio aparece
reunido e falando, oficialmente, sobre o retorno dos
shows que vão fazer, em várias cidades do Brasil e
do mundo.
“É isso, Belo está de volta! Para aceitarmos essa
possibilidade tivemos de nos olhar de frente, compreender as fraquezas do ser humano e praticar o perdão.
Com isso, estamos juntos no ideal de fazer deste o
melhor projeto de samba, para levar ao nosso público tudo o que ele merece! A oportunidade foi dada!
Que Deus nos abençoe- Gigantes do Samba II com
Luiz Carlos, Alexandre Pires e Belo!”, foi escrito na
legenda da gravação.
No último dia 26 de fevereiro, um comunicado oficial foi postado, também na internet, falando, entre
outras coisas, que “depois de várias tentativas de se
remediar falhas do cantor, empresários e os idealizadores do projeto, Alexandre Pires e Luiz Carlos, líder da banda Raça Negra, decidiram não mais contar
com Belo”.

Joelma vira heroína de história em quadrinhos

Chega às lojas em
abril o primeiro trabalho solo de Joelma,
após a conturbada separação no casamento
e a dissolução da Banda Calypso. O jornal
O Dia adianta que a
proposta da gravadora Universal Music é
fazer com que a loura
paraense vire uma heroína de história em
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quadrinhos.
Joelma estará no Rio de Janeiro na semana que
vem para assinar seu contrato com a gravadora. O
jornal também destaca que ainda este mês, será lançado um EP com quatro músicas.
No CD, que chega às lojas na primeira quinzena de
abril, haverá com 14 músicas, sendo 11 inéditas, duas
em espanhol e uma com seus três filhos: Nathália,
Yago e Yasmin.
Ainda este ano, Joelma segue divulgando seu disco
em uma turnê chamada Avance, numa alusão à própria vida da cantora.

Cantor sertanejo Chico Rey morre aos 63 anos
durante férias em Maceió

O cantor sertanejo
Chico Rey morreu aos
63 anos, na tarde desta
sexta-feira (26), em um
hospital particular localizado no bairro da Ponta
Verde, em Maceió. De
acordo com um funcionário do hospital, que
pediu para não ser identificado, o músico faleceu
após sofrer uma parada cardíaca.
Batizado Francisco Aparecido de Jesus Gomes,
“Chico Rey” fazia dupla com o seu irmão, Paraná.
Eles são naturais da cidade de Arapongas, no estado
do Paraná.
O funcionário do hospital informou que o músico esteve na unidade de saúde na quinta-feira (25),
para uma sessão de hemodiálise. E nesta sexta-feira,
deu nova entrada na unidade de saúde por volta das
13h30, após sofrer um choque hipovolêmico, que
ocasionou perda de sangue, seguida de parada cardíaca.
Toninho Lopes relatou ainda que Chico Rey chegou à capital alagoana na última segunda-feira (22)
com a esposa e as duas filhas para passar férias.
“Ele tinha problema de rins e já fazia hemodiálise.
[Ele] Estava de férias em Maceió. Foi fazer o procedimento e morreu”, lamenta o empresário.
Entre as músicas que fizeram sucesso da dupla
sertaneja estavam: Canarinho Prisioneiro, Você Não
Sabe Amar, Quem Será Seu Outro Amor?, Leão Domado, Alma Transparente, Amor Rebelde, De Lá Pra
Cá, Minha Serenata.

Rodrigo Santoro é puro charme em campanha

Rodrigo Santoro vira
um esgrimista cheio de
elegância e movimento
na nova campanha da coleção de marca de roupas
VR. Ao lado de Renzo
Agresta, atleta olímpico
brasileiro, Santoro aparece empunhando espadas,
sabres e floretes. Os cliques são assinados pelo
fotógrafo Daniel Mattar.
De acordo com a assessoria da marca, entre as principais apostas da
Coleção Movimento VR, Rodrigo vestiu costumes e
ternos Loro Piana Mooving Performance e Guabello
Ducati, coletes de nylon e tricots.
A coleção une elementos do sportwear, alfaiataria
e casual. Clássicos do guarda-roupa masculino recebem ar de frescor com tecidos nobres e tecnológicos,
trazendo elegância, movimento e fit perfeito.
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Sucesso da Record pode ter sido
inspirado em filme manhuaçuense

Por Devair G. Oliveira
O filme “Sonhos Reais”
idealizado por Teógenes
Nazaré que contou com o
apoio de mais de 500 atores
voluntários da própria cidade e região, o filme Sonhos
Reais iniciou as gravações
em 2003, baseado na história de José do Egito contada por um garoto de rua, o
cinegrafista, diretor, produtor e figurinista, à princípio
havia pensado em produzir
os Dez Mandamentos, não
tendo recursos suficiente,
e por se tratar de uma grande produção e efeitos especiais, optou pela história de
José, que seria mais fácil de
produzir.
Com a divulgação do primeiro e inédito filme, pretendia acompanhar outras
histórias bíblicas.
O sonho que não se tornou realidade
Segundo Nazaré o sonho
de mostrar o trabalho através de uma rede de TV era
comum a todos os participantes, sem recursos para
poder finalizar o filme essa
era a oportunidade de aparecer alguém interessado em
patrocinar nosso trabalho.
“Em maio de 2011, o
grande elenco recebeu uma
equipe da Rede Record, que
acompanhou um dia inteiro
de gravações, o idealizador
do projeto, Teógens Nazaré,
junto a equipe ficaram satisfeitos, porque sabiam que
por se tratar de algo inédito
na história do cinema brasileiro, ao ser exibida a reportagem em rede nacional, poderia despertar interesse em
alguns patrocinadores viabilizando assim equipamentos
mais sofisticados de edição,
finalizar nosso trabalho e
com certeza angariar alguns
recursos para outros trabalhos e principalmente na
área social, só que o esperado não aconteceu, a Record
não exibiu a reportagem em

Neto, que todas as maravilhas
venham repousar
sobre ti neste dia
e em todos os outros de sua vida.
Desejamos todo
amor e felicidades
que merece, tudo
de melhor em sua
vida hoje e sempre. Feliz Aniversário. 1º de março

rede nacional, será por que?
Fica aí a pergunta.
A equipe que esteve em
Manhuaçu foi da filiada de
Governador Valadares, as filiadas enviam estas matérias
para a central em São Paulo,
curiosamente em 2013 a Record lança uma novela nos
moldes de Sonhos Reais,
foi enorme o sucesso que a
Record prosseguiu com os
personagens da Bíblia, muito parecido com o nosso,
acredito que foi inspirado
no filme de Manhuaçu. O
trabalho está documentado
no site do www.jm1.com.br.
Com apenas uma câmera e
atores voluntário, fomos capazes de fazer algo inédito

no cinema nacional acesse
aí o link do filme e tire suas
conclusões”. Relata Nazaré
h t t p s : / / w w w. y o u t u be.com/watch?v=743_
ZSrNGLM&hd=1
http://www.jm1.com.br/
geral/a-ultima-gravacao-do-filme-sonhos-reais.html
Agora com ajuda de alguns amigos empresários
que tomaram conhecimento
deste projeto, Teógenes Nazaré está acabando de editar
o filme para lançamento ainda este ano.
O primeiro filme bíblico
do Brasil, que mostra a história de José do Egito teve
início em 2003, na cidade de
Manhuaçu MG

Luhiene
Guimarães
Cardoso.
Completou
Demaerval felicidades mais um aniversário,
e parabéns por mais uma seus pais e avós parabedata de seu aniversário nizam por mais um ani27 de fevereiro
versário 1º de março.

Dejair Guimarães. Um
Daniel Guimarães. Fe- grande abraço e felicitalicitamos pelo seu ani- ções pelo seu aniversário
versário 3 de fevereiro
8 de fevereiro

