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EDITORIAL

O que deseja o povo brasileiro?

Maioria do povo quer a restituição do poder e a punição dos corruptos.
Levando em conta a Lava Jato e tudo o que se sabe do apurado até o momento, tem muita gente graúda e de foro privilegiado que estão enrolados
na corrupção com crimes graves.
As vezes não entendo a fragilidade das nossas leis. Todo brasileiro sabe
a caca em que o PT trouxe para o nosso país, a própria gravação levada ao
conhecimento do povo basta para todos entenderem, as informações chegam a todo momento de variadas fontes.
Como pode um parlamentar sendo acusado de graves crimes, ser o responsável para dirigir o impedimento da presidente, de igual modo o presidente do Senado é acusado de graves crimes também, e o que dizer da nossa
Suprema Corte o STF, que também tem lá seus pecados e lados, plantado
ou não, os ministros do STF dão os seus recados, defendendo este ou aquele
grupo político, eles não cumprem o verdadeiro papel do STF.
O Brasil apodreceu e as autoridades governistas perderam a credibilidade, não dá para confiar nos ministros do STF que são indicados segundo a
vontade do Presidente da República. O STF deveria ser formados por juízes
de carreira através de concurso e de sua vida ilibada, aí sim, na hora de julgar não pensariam nos padrinhos que o indicaram.
Intervenção Militar Constitucional não é ditadura. Para todos os efeitos,
qualquer milícia ou grupo que tome o poder por meio da força ou infiltração, ignorando ou violando a vontade popular ou os poderes estabelecidos,
constitui um golpe de Estado. Segundo o historiador militar Edward Luttwak, “golpe consiste na infiltração de um segmento pequeno, mas crítico,
do aparato estatal, que é então usado para substituir o governo no controle
do restante. ”
Admitindo-se que o Exército é um braço do povo e está a seu serviço e
existe como sua primeira linha de defesa externa e último recurso interno, é
uma escolha e direito do povo clamar por sua mobilização para defendê-lo.
Basicamente, portanto, o que distingue um golpe de uma intervenção é se a
ação é tomada para defender interesses próprios, políticos ou partidários ou
se visa a responder aos apelos do povo.
Casos recentes de intervenção incluem o Egito e a Tailândia. Embora a
grande mídia tenha definido esses eventos como golpe, de fato eles foram
intervenção. No Egito, por exemplo, depois de violar a Constituição e tentar
remodelar o país a própria imagem, a Irmandade Muçulmana enfrentou
grande resistência da população, que foi às ruas em peso, resultando na
intervenção. Na Tailândia, a corrupção e o abuso de poder no governo também levaram a maioria da população a apelar e apoiar a intervenção.
Enfim, que escolha o povo brasileiro fará sem dúvida deve ser o resultado
do foro íntimo de cada um e da soberania coletiva; e não dos arbítrios politiqueiros de uns poucos naquele outro foro, o Foro de São Paulo.
Uma série interminável e crescente de escândalos que tem alarmado cronicamente o povo brasileiro nos últimos anos, especialmente nos governos
do Partido dos Trabalhadores (PT), está gerando também movimentos que
buscam alternativas e soluções para o atual sucateamento das instituições
governamentais e a desestabilização da sociedade brasileira.
Nesse artigo daremos atenção ao Movimento Brasileiro de Resistência
(MBR), que se destaca por apoiar a intervenção militar constitucional e tem
sido por isso frequentemente repelido, criticado ou simplesmente ignorado.
Mas enfim, qual é a diferença entre um golpe militar e uma intervenção
militar constitucional? Que contexto ou quem permitiria ou até exigira uma
intervenção constitucional?
O MBR surgiu há cerca de dez anos atrás com a intenção de apoiar e
defender os militares brasileiros, geralmente criticados por sua conduta no
período do regime militar (1964-1985). Segundo o relatório da Comissão
da Verdade de 2014, estabelecida pela presidente Dilma Rousseff, durante
o regime militar ocorreram 434 mortes ou desaparecimentos nos 21 anos
do regime, principalmente relacionados aos conflitos entre os militares e
as forças de segurança contra a guerrilha comunista, sendo que cerca de
um terço dessas mortes é de vítimas de atentados de militantes comunistas.
Hoje no Brasil morrem 50 mil por ano.
Fale com a redação
contato@jm1.com.br / (33)3331-8409
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ESCREVA-NOS, SERÁ UM PRAZER DIVULGAR SUA CARTA.
LEIA ACIMA COMO FAZER E MÃO NA CANETA OU NO TECLADO.

CARTA DOS LEITORES

Brasil em perigo

O Brasil vive em um verdadeiro caos. Nosso governo já não reúne as mínimas condições de nos resgatar de uma situação tão dramática.
Michele Hoster

Pensamentos

Eu tenho um amigo que tem o mesmo pensamento
seu, ele é Ucraniano e adora degustar bons vinhos.
Mas vamos ao que interessa, de qualquer forma lhe
agradeço, pois vivemos em um total apagão literário,
poucas pessoas se disponham em ler e destas pouquíssimas pessoas tal vez nem 1% tem a coragem de
dar sua opinião. Editar um jornal no interior é coisa
muitíssimo difícil enfrentamos as mais variadas dificuldades.

Ao contrário do que você disse, já publicamos
muitas matérias de apoio a cultura, inclusive de
apoio a nossa Casa de Cultura de Manhuaçu que sobrevive porque alguns poucos amigos da cultura têm
ajudado.
Meu caro leitor, infelizmente a realidade brasileira
é bem complexa, não basta vontade de um dois ou
dezenas de cidadãos, nossas instituições estão todas
contaminadas, se ler outros artigos nossos irá perceber que lutamos pela boa causa, mas essa mudança
só virá, o dia em que os brasileiros entenderem que a
força está na união de alguns milhões de brasileiros
para dar um basta na maneira errada em que os políticos administram este país.
“Se os brasileiros não fossem apaixonados pelo
futebol e carnaval, talvez o Brasil seria uma potência”. Panasenko.

05 de Abril / 2016

acesse: www.jm1.com.br

3

DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Brasil tem 600 mil funcionários
públicos contratados sem concurso

Jornal Frances Le Monde sugeriu
renúncia de Dilma

cisões que não podem ser adiadas, como foram feitas na
eleição. Tudo isso fica muito difícil para o povo entender,
pois de um lado, juristas dos mais consagrados dizem que
ela cometeu crime de responsabilidade fiscal, mas centenas de advogados, artistas e até ministros do supremo
defendem a presidente. Assim, fica muito difícil entender.
“Para mim as coisas estão clara, onde há muitos interesses
vale o toma lá, dá, cá. Outro exemplo: não espere destes
artistas que receberam dinheiro à vontade para seus projetos
ficarem contra. Entendeu agora” Disse Cesar Fagundes

PMDB deixa governo,
mas ministros ficaram

Apenas cargos de confiança são mais de 23 mil, de
acordo com o Ministério do Planejamento. É a festa dos
apadrinhados, cuja maioria não vê qualquer problema na
corrupção.
O Brasil tem 600 mil funcionários públicos contratados
sem concurso, burlando a Constituição, conforme o Jusbrasil, dos quais 23.941 lotados em cargos de confiança.
As informações são do jornalista Ricardo Noblat, de O
Globo, que lembra, ainda, que França e Alemanha têm
cerca de 600 cada. São suficientes para cuidar da coisa
pública. São profissionais e não militantes.
Trecho do texto de Noblat
Para bem manter a teia de privilégios, é necessária uma
rede de cúmplices, igualmente beneficiados. Nomeações
então aparelham a administração, feitas por recomendação ideológica ou intercâmbio de favores, não por merecimento e capacidade. Esse Estado inchado passa a sustentáculo do sistema. Burlando a Constituição, segundo
o Jusbrasil, nosso país tem 600 mil funcionários públicos
sem concurso, dos quais 23.941 em cargos de confiança
(o dado é do Ministério do Planejamento). A França e a
Alemanha têm uns 600 cada. Nosso sistema político tem
números igualmente exagerados, com excesso de ministérios, de cargos, de deputados, de partidos, de municípios — e a toda hora surgem mais, tudo sustentado com
nosso dinheiro. Isso ajuda a explicar o excesso de impostos, os gastos exorbitantes em campanhas milionárias, e
a vergonhosa qualidade dos lamentáveis políticos assim
eleitos. Sem falar na recusa de cortes no custeio da máquina administrativa.

Na sua casa alguém
gosta de assistir TV?

É lógico que a maioria das pessoas gostam de assistir
um ou outro programa de televisão. Só que dizem que
a prefeitura de Manhuaçu até hoje não tomou as devidas providencias para restaurar os sinais das TVs. Para
muitas pessoas a televisão é a única diversão que eles
possuem em casa, pois bem, você deve saber que no mês
passado, foi constatado o furto de vários equipamentos
da torre de onde são transmitidos os sinais para milhares
de pessoas que sintonizam as TVs abertas.
As pessoas dependem dos sinais para assistir os seguintes canais: TV Assembleia, Rede Minas, Globo Rio,
Band, Record, Alterosa BH, Canal 2 da Igreja Batista
de BH. Para o povo brasileiro TV é prioridade, quando dá defeito a primeira providência é mandar consertar.
Para tanto atendendo ao apelo dos munícipes estamos
solicitando a prefeitura de Manhuaçu que providencie a
restauração dos sinais para que as pessoas que não são
assinantes de TVs pagas possam também continuar assistindo sua programação favorita.

No Brasil, há alguns (não tantos quanto antes) trouxas
que ainda caem na esparrela petista de que “impeachment
é golpe”. Lá na França, o jornal Le Monde não caiu na
conversa e ainda sugeriu que Dilma deveria renunciar.
Um editorial publicado pelo jornal francês “Le Monde”
rejeita a tese de que o possível impeachment da presidente
Dilma Rousseff seria equivalente a um golpe de Estado. O
jornal critica a postura defensiva do governo, lembra de
outros momentos em que se discutiu impeachment no Brasil e apontou que o processo pode ocorrer de forma legal.
O texto foi publicado com o título em francês “Ceci
n’est pas un coup d’Etat” (Isso não é um golpe de Estado).
Ele questiona a posição do governo e defende que “a destituição de um chefe de Estado é prevista e regulamentada
pela Constituição brasileira”. O editorial ganhou ampla
repercussão, e teve trechos publicados também pela Rádio
França Internacional.
O “Monde” diz que o governo deveria escolher melhor
os termos usados para se defender em meio à crise política do país, sem tentar desqualificar o posicionamento
da oposição. Apesar de tratar de impeachment como procedimento legal, o editorial segue a postura adotada pela
revista “The Economist”, e defende a renúncia da presidente como melhor caminho para o fim da crise no país.
“O impeachment não é a melhor solução para o impasse. A
renúncia da chefe de Estado, que perdeu a maioria parlamentar, seria menos complicada”, diz.
Quem sabe Dilma e sua escória não passa a dizer que “o
Le Monde é golpista e diz isso por não querer ver pobre
viajando de avião”.
Fonte: ‘Le Monde’ defende renúncia de Dilma:
‘Isso não é um golpe de Estado’

Jogaram farinha
no ventilador

Segundo fontes seguras da
prefeitura o avaliador municipal Romney Batista Batista
Pereira que segundo dizem, é
um dos homens de confiança
e um dos elos de ligação entre
o deputado Mario Heringer e
o prefeito Nailton Heringer
acabou de pedir sua exoneração.... É verdade produção?

Onde estará a verdade?

O povo sofre, com a atual situação brasileira, além da
grave crise financeira, a crise política paralisa o Brasil. É
evidente as acusações contra o governo, afinal as consequências chegaram até o povo, na economia tem certas de-

Será que o tiro saiu pela culatra, deixaram o governo,
mas os ministros não deixaram os ministérios. E agora o
que fará o PMDB, terão peito para expulsar os ministros?
Sabendo-se que para chegar a ministro o político tem que
ter prestigio dentro do partido para que seja indicado. Imagina se a presidenta, conseguir os votos necessário para
escapar do impedimento, como ficará a governabilidade?
Por aclamação, o Diretório Nacional do PMDB decidiu
no dia (29) de março deixar a base aliada do governo da
presidenta Dilma Rousseff. A decisão foi anunciada pelo
senador Romero Jucá (RR), vice-presidente da legenda,
que substituiu o presidente nacional do partido, Michel
Temer, vice-presidente da República. O PMDB também
decidiu que os ministros do partido deverão deixar os cargos. Participaram da reunião mais de 100 membros do Diretório Nacional do PMDB.

Furto de energia

O furto de energia acontece em todos os lugares, mas quando denunciado a Polícia Civil realiza vistoria, foi o que aconteceu dia 31, técnicos da Polícia Civil e da EDP Escelsa realizaram uma operação que identificou uma irregularidade no
medidor de energia, caracterizando fraude, em uma fazenda
no distrito de Córrego São Manoel, em Castelo. O proprietário estava no local e foi conduzido em flagrante para o Departamento de Polícia do município.
Além do processo criminal, o empresário irá arcar, conforme a regra da Resolução Aneel – Agência Nacional de Energia Elétrica, com a cobrança de toda energia não faturada
durante o período da irregularidade e o custo administrativo.
Durante a inspeção, foi constatado que o local estava com
fraude no medidor de energia, ou seja, parte da energia consumida não era paga pelo empresário.
O furto de energia é crime, prejudica a todos os cidadãos e é
prática perigosa e podem colocar em risco a vida das pessoas.
E, ao contrário do que muitos imaginam, o furto de energia elétrica não traz perdas apenas para a Concessionária.
Os maiores lesados são os próprios clientes. Como a tarifa
abrange também as perdas elétricas, o custo da energia usada
irregularmente pelas pessoas que cometem esse crime é parcialmente repassado a todos os usuários da rede.
Denúncia
A EDP pede que a população contribua e denuncie ligações
irregulares. Para isso, disponibiliza canais de atendimento,
como o Call Center (0800 721 0707), as agências de atendimento ao cliente e o site www.edp.com.br. O sigilo é total e a
inspeção é realizada com a máxima urgência.
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CANTINHO DE FÉ
Igreja Batista da Praia
do Canto
www.ibpc.org.br

27ª FASE LIGA ESCÂNDALOS
DO MENSALÃO E PETROLÃO
A 27ª fase da Lava Jato, batizada de Carbono 14, confirmou o elo entre o mensalão no governo Lula, revelado
em 2005, e o petrolão que a Polícia Federal desbaratou
em 2014. Se o mensalão mostrou boa parte dos políticos
corruptos que recebiam suborno para apoiar o governo,
o petrolão afinal revelou a origem do dinheiro: a gatunagem de negócios superfaturados que roubou mais de R$
21 bilhões da Petrobras.
ERAM SÓ INTERMEDIÁRIOS
Agências de propaganda e bancos foram condenados
por subornar políticos governistas. Mas essas empresas
faziam só a intermediação.
FONTE INESGOTÁVEL
Com a operação Lava Jato, foi possível provar que o
dinheiro roubado da Petrobras abastecia o esquema corrupto nos governos do PT.
MESMO SACO
O petrolão é anterior ao mensalão e iniciou em 2004,
após Lula nomear os diretores que roubavam a Petrobras
para alimentar o propinoduto.
É SÓ O COMEÇO
A 27ª fase da Lava Jato ainda produzirá muitos “frutos”,
e deve implicar ainda mais o ex-presidente Lula em todo
o esquema.
PF INVESTIGA ‘ENCOMENDA’
EM INCÊNDIO SUSPEITO
Autoridades trabalham com a suspeita de que foi “encomendado” o incêndio no escritório da contadora Meire Poza, que trabalhou para o doleiro Alberto Youssef,
um dos primeiros delatores da Operação Lava Jato. Foi
Meire quem entregou à Polícia Federal a primeira prova
material com o nome de Dilma: um bilhete com o nome
da presidente abaixo da marcação “1.000.000,00 BSB” e
ao lado de “17 Viagem”.
NOVO EMBAIXADOR
Também consta no bilhete oferecido pela secretária do
megadoleiro, próximo ao nome de Dilma, a anotação de
“Novo Embaixador”.
MOTIVOS DE SOBRA
Um papel apreendido no escritório de Meire Poza, contrato de empréstimo, motivou a Operação Carbono 14,
27ª fase da Lava Jato.
ELO COM MENSALÃO
Marcos Valério, operador do mensalão, hoje cumprindo
pena, foi quem denunciou a maracutaia do PT com Ronan
Maria Pinto.
A MAIOR DECEPÇÃO
Dilma lidera com folga o ranking da revista Fortune
(EUA) dos líderes que mais decepcionaram. A presidente
já passou dos 56 mil votos. Em segundo está Rick Snyder, governador de Michigan (EUA), com 6 mil.
E DILMA?
No protesto contra o impeachment sobrou até para Solange Guedes, gerente da Petrobras. Dizia uma faixa:
“Fim da exploração de petróleo no Nordeste e no Espírito
Santo. A culpa é de Solange Guedes.”
ENGANAÇÃO
Além da lorota do “golpe”, outra mentira na manifestação petista em Brasília estava em uma faixa denunciando
uma suposta “privatização da Petrobras”. Não há proposta (e nem ameaça) nesse sentido.
RICO É ASSIM MESMO
Impedido judicialmente de despachar no Planalto, por
não ter assumido a Casa Civil, o ex-presidente Lula montou gabinete no luxuoso Golden Tulip, perto do Alvorada. A diária, ali, pode chegar a milhares de reais.

PÉ NA RUA
O deputado Jerônimo Goergen (RS) não duvida do desembarque do Partido Progressista (PP) do governo. Calcula que os insatisfeitos já são mais de trinta na bancada
de 49 deputados.

Mais que apenas pele!

CONVERSA MOLE
A senadora Ana Amélia (PP-RS) criticou a “conversa
mole de golpe” do governo Dilma. Ela pergunta se seriam
“golpistas” os ministros do STF que afirmaram enfaticamente que “impeachment não é golpe”.
CANTO DA SEREIA
O PRB ainda nega intenção de voltar à base aliada. O
Palácio do Planalto intensificou o assédio à bancada. Tenta seduzi-los por meio do senador Marcelo Crivella (RJ).
Mas os deputados parecem irredutíveis.
DESESPERO
A oposição reage à tentativa do governo de negociar dinheiro e cargos para deputados votarem contra o impeachment. “O governo montou um balcão de negócios na
Câmara”, diz Mendonça Filho (DEM-PE).
PENSANDO BEM…
…a 27ª fase da Lava Jato bem que poderia ter sido batizada de “O começo e o fim de tudo”.
ACORDÃO QUER LIVRAR POLÍTICOS
DE MORO, COMO LULA
A decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de
blindar Lula do rigoroso juiz Sérgio Moro, da 13ª
Vara Federal de Curitiba, criou o precedente que o
governo queria. O Palácio do Planalto trabalha há semanas em um “acordão” com setores da Justiça, para
que políticos sem mandato (e sem foro privilegiado), como o ex-presidente, flagrados na gatunagem
da Petrobras, sejam julgados no STF e não por Moro.
‘CONCILIAÇÃO’, O PRETEXTO
Ministros do PT juram que o objetivo do acordão não seria livrar os políticos de condenações, mas abrir caminho
à “conciliação nacional”.
MOTIVO REAL DO CONCHAVO
Como Lula, vários ex-deputados e ex-ministros, atualmente sem foro privilegiado, têm medo de ser julgados
pelo juiz Sérgio Moro.
MÃO PESADA DE MORO
Como Lula, o Planalto acha que o juiz federal criminal
Sergio Moro, ao contrário dos ministros do STF, condena
à prisão sem hesitações.
MINISTRO FUX AVISOU
O risco de precedente, pelo qual o Planalto se empenhava, aberto ontem com a blindagem de Lula, foi citado no
voto do ministro Luiz Fux.
ODEBRECHT DECIDIU ENCOLHER
R$12 BILHÕES EM 2016
Atingida em cheio pelas investigações da Lava Jato, a
Odebrecht decidiu passar por “lipoaspiração”, diminuindo de tamanho. A empresa pretende vender, até dezembro,
ativos no Brasil e no exterior que avaliados em R$ 12 bilhões. Já estão sendo oferecidos a eventuais interessados,
investimentos no setor de energia, incluindo seu parque
eólico, e a participação nas obras da hidrelétrica de Santo
Antônio.
QUEM DÁ MAIS?
A Odebrecht também quer vender suas empresas de saneamento, uma obra de uma rodovia no Peru, considerada
de grande porte, e outras.
MAIS DEMISSÕES
O grupo Odebrecht tinha mais de 180 mil funcionários
até 2014, mas hoje eles totalizam 128 mil. E haverá ainda
mais demissões.

Dez leprosos encontraram-se com Jesus. Foram a
Ele e pediram: “Jesus, Mestre, tem piedade de nós!”
Este foi um ato de fé. Jesus lhes disse que fossem e
se apresentassem aos sacerdotes e, enquanto iam, perceberam que estavam curados. A pele deles, antes coberta pela doença, agora estava limpa. Neste momento
ficou evidente o poder de Jesus e sua autoridade. Já
estavam curados e o problema que os levou ao Mestre
já não existia mais. Nove deles então seguiram seu caminho, retomaram suas vidas. Já haviam obtido tudo
que desejavam. Mas um creu um pouco mais. Sua pele
foi curada e seu coração foi tocado. Ele não poderia
simplesmente seguir em frente. Ele precisava voltar ao
Mestre. E foi o que fez.
O homem pegou o caminho de volta e foi pelo caminho exaltando a Deus em alta voz. Mudanças além da
pele estavam para acontecer na vida daquele homem.
Seu coração havia sido tocado e seus lábios deixavam
isso claro. A boca fala do que está cheio o coração!
Diante de Jesus, ele se ajoelhou e adorou. Em sua súplica por ajuda havia chamado Jesus de “Mestre” e
agora estava demonstrando que, de fato, o reconhecia
como tal. Ao pedir “tenha piedade” havia confiado no
poder e autoridade de Jesus, e agora, ali de joelhos e
em adoração, estava submetendo-se à Sua autoridade
e poder. E então ouviu o que os outros não ouviram:
“Levante-se e vá; a sua fé o salvou.” A vida seguiria
em frente, mas não da mesma forma. Todos temos fé
para pedir o favor divino, mas quantos a temos para
nos render?
Nossa fé tem nos feito voltar para adorar a Deus e
honrá-lo? Nossa fé tem interrompido nossas jornadas
e nos levado de volta a Cristo em submissão? Que
virtude há numa fé que dura apenas enquanto nos incomoda alguma necessidade? Que nos leva a sacrifícios cuja motivação é apenas a expectativa de obter
benefícios? Os dez não discutiram quando Jesus lhes
mandou irem aos sacerdotes! Eles tinham todo interesse! Mas somente um teve fé para voltar, agradecer e
submeter-se a Cristo. E por causa dessa fé sua relação
com Jesus chegou a um outro nível. Ali nasceu um discípulo – a sua fé o salvou. Não era mais apenas uma
questão de pele – necessidade. Agora, era uma questão
de coração – compromisso! Ser salvo por Jesus é estar
irrevogavelmente ligado a Ele! É estar pronto, verdadeiramente, para levantar-se e seguir em frente, mas
jamais sozinho.
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Terminei minha graduação.
E agora o que devo fazer?

Todo o aprendizado
obtido ao longo de uma
graduação não é suficientemente
necessário para se garantir um
posicionamento em ascensão no mercado de
trabalho.
Isso porque vivemos
em uma era volátil, ou
seja, a adaptação ao mercado e a flexibilidade
para acompanhar novos
processos e novas tecnologias têm ocorrido
numa velocidade muito
grande, exigindo do profissional, cada vez mais
conhecimento.
Vale ressaltar que existem alguns setores, como
a indústria, em que a
exigência por profissionais especializados, em
determinadas áreas, tem
sido cada vez maior. Em
contrapartida, atualmente há uma dificuldade de
se encontrar no mercado, pessoas que estejam
treinadas e capacitadas a
exercerem determinadas
atividades. Por isso, os
profissionais que buscam
novas habilidades, através dos Cursos de Pós-Graduação, conquistam
o espaço no mercado
mais especializado.

5

dentro da empresa que
trabalha.
Enfim, a Pós-Graduação viabiliza uma série de vantagens, dentre
elas; ascensão profissional, redirecionamento de
funções, visão empreendedora e, sobretudo, reconhecimento profissional, que é tão essencial
na carreira, pois a valorização do desempenho é
a mola propulsora para o
crescimento profissional
e pessoal.

Portanto, é tão importante ingressar nesses
cursos, ao encerrar a
Graduação e não postergar essa iniciativa para o
momento que julgar mais
oportuno. Interromper os
estudos certamente não é
uma boa decisão frente
ao mercado tão competitivo e ao momento de
crise que o país está vivendo.
Os cursos de Especialização e MBA’s
têm acompanhado efetivamente as novas demandas de mercado e a
evolução tecnológica no
mundo empresarial.

Atualmente há inúmeros cursos de Pós-Graduação (Lato Sensu) ofertados no formato
presencial e a distância.
Por isso é tão importante avaliar a idoneidade
da Instituição de Ensino
para que o Certificado
obtido tenha validade e
aceitação no mercado. A
grade curricular também
é de suma relevância,
pois os assuntos abordados devem ser atuais, em
consonância com a realidade e com as exigências
mercadológicas.
Ao ingressar numa
Pós-Graduação, o pro-

fissional incrementará
seu currículo, tendo
ótimas condições de
galgar novas posições
e maiores desafios
junto às organizações.
Além disso, quando a
pessoa estiver em contato com outros colegas em sala de aula,
seu networking será
expandido, e se achar
conveniente, poderá
buscar novas oportunidades nas demais
empresas com perspectivas de aumentar
seus rendimentos. Um
pós-graduado, de um
modo geral, consegue

obter um salário bem
mais expressivo, comparado ao profissional que tem somente a
graduação.
Vale destacar que as
empresas observam atentamente se o candidato
tem iniciativa, se está
aperfeiçoando seus conhecimentos, se a reciclagem é uma constante
em sua carreira profissional. Portanto, o autodesenvolvimento é muito
bem visto dentro de uma
organização, seja para
participar de um processo seletivo ou para
buscar uma promoção

Adriana Silva
Fialho Cambuí
Diretora de Educação
Continuada
UNIVIÇOSA
pos.univicosa.com.br /
pos@univicosa.com.br
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Câmara de Vereadores de Manhuaçu
promoveu reunião ordinária

De forma diferente, o
encontro já começou com
a palavra franca e neste
momento, os vereadores
Fernando Lacerda, Juninho Linhares e Maurício
Júnior criticaram a administração municipal citando o Prefeito Nailton
Heringer e secretários
municipais. Em determinado momento da fala,
o vereador Fernando até
pediu o impeachment
do prefeito. A insatisfação dos parlamentares é
quanto a falta de ações
para beneficiar a população e o envio de projetos

incompletos para a Câmara, dando a impressão
de que o Legislativo está
atrapalhando a administração do prefeito.
"Já estamos cansados
para não dizer outra expressão. A prefeitura
combina certas coisas
com as entidades e envia projetos incompletos
para a Câmara, então
coloca a Casa contra as
pessoas, mas na verdade,
os projetos só estão parados porque falta alguma
documentação, explicação ou estão com problemas e nem satisfação o
prefeito nos dá. Todas as
vezes que chega projeto,

está incompleto. Temos
que ficar costurando, remendando e fazendo de
tudo para beneficiar a população. Falar que a Câmara atrasa e não permite que o prefeito trabalhe
é uma grande mentira",
desabafou Fernando.
"Vamos aproveitar a
oportunidade da abertura
do impeachment contra a
Presidente Dilma e instalar um contra o Nailton
também, pois não aguentamos sofrer mais. Manhuaçu está parado por
completo", completou o
vereador Lacerda.
O vereador Maurício
Júnior também demonstrou revolta. "O prefeito foi eleito para fazer
a mudança e não está
correspondendo os anseios da comunidade. A
administração está um
descalabro. O Nailton
falha muito em pequenas
e grandes coisas. Falam
uma coisa e agem de
outra forma. É lamentável!", salientou.
O Presidente da Câmara, Jorge do Ibéria,
fez o balanço da sessão.
"Foi uma reunião bastante tranquila, mas os
vereadores mais uma
vez questionaram a participação efetiva dos secretários municipais nos
problemas e os projetos
incompletos
enviados
para a Câmara. Peço a
todos uma providência
quanto a estes questionamentos", ressaltou.
PROJETOS DE LEI
Aprovado projeto de
lei de autoria Presidente Jorge do Ibéria que
autoriza o poder municipal a celebrar a cele-

brar comodato com os
proprietários de terrenos
baldios apropriados para
a implantação de hortas
comunitárias.
Aprovado projeto de
lei de autoria do Poder
Executivo que autoriza a
abertura de crédito especial ao orçamento geral
do município no valor de
R$129.000,00.
Também foi aprovado
projeto de lei de autoria
do Poder Executivo que
altera o Anexo I da Lei
Municipal nº 3.548/2013.
PROJETO DE
RESOLUÇÃO

Aprovado projeto de
resolução de autoria de
Jorge Augusto Pereira,
Paulo César Altino,João
Gonçalves Linhares Júnior, Anízio Gonçalves
de Souza, Juarez Cléres
Elói e Maurício de Oliveira Júnior que concede
o Diploma de Honra ao
Mérito ao Policial Civil
de Manhuaçu, Ronaldo Mariano, pelo ato de
coragem ao impedir um
assalto, na noite de quinta-feira, 10/03/2016, ao
Posto Marília, no Bairro
Santo Antônio.
Assessoria de Imprensa

Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema
MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA – MG - PROCESSO DE LICITAÇÃO POR PLPP PA. Nº. 0062
– 0004-0017-2015.Objeto: Aquisição de Pneus novos e contratação de empresa para prestar serviços de recapagem nos pneus usados do Município de Conceição de Ipanema para ano 2016.Contratante: MUNCIPIO
DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA – MG. Contratados: Empresa (A) ZZ Pneus LTDA – EPP, inscrita no CNPJ:
35.972.918/0001-87, vencedora dos itens; 01 a 08, e 15 á 16, 18 e 30. Empresa (B): JB Comércio de Peças
para veículos Eirele – EPP, com CNPJ: 20.831.339/0001-47, vencedora dos itens; 017,019 á 29 e empresa
(C): Renova Tração Recapagem LTDA, com o CNPJ: 22.317.892/0001-91, vencedora dos itens; 09 a 12.
Valor: Conforme Proposta apresentada ata. Vigência: 31.12.2016. Dotação Orçamentária: Conforme está no
processo. Conceição de Ipanema – MG, em 14.01.2016. Willfried Saar – Prefeito Municipal.
MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA – MG - PROCESSO DE LICITAÇÃO POR PLPP PA. Nº. 0068
– 0004-0022-2015. Objeto: Aquisição de Material didático e Material de Escritório para as Secretarias do
Município de Conceição, para ano 2016. Contratante: MUNCIPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA – MG.
Contratados: Empresa (A) Comercial TNF LTDA - ME, inscrita no CNPJ: 13.501.850/0001-15, vencedora
dos Lotes; 02,03. Valor: Conforme Proposta apresentada ata. Vigência: 29.01.2016 á 31.12.2016. Dotação
Orçamentária: Conforme está no processo pag. 021. Conceição de Ipanema – MG, em 14.01.2016. Willfried
Saar – Prefeito Municipal.
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Como orientar uma criança que sofre com o TDAH na escola
O Transtorno do Déficit
de Atenção com Hiperatividade (TDAH), também
conhecido simplesmente
por Déficit de Atenção, é
um transtorno neurobiológico de causas genéticas
que aparece na infância
e geralmente acompanha
o indivíduo por toda sua
vida. É caracterizado por
sintomas de desatenção,
inquietude e impulsividade.
Entre os sintomas mais
comuns do transtorno podemos destacar a dificuldade de manter a atenção em
tarefas comuns, facilidade
de se distrair com estímulos externos, se esquecer
das atividades cotidianas,
falta de capacidade de seguir instruções e de terminar deveres e tarefas.
Além disso, apresentam
alguns sintomas de hiperatividade e impulsividade, tais
como: sensação de inquietude, dificuldade de ficar
sentado e quieto por muito
tempo, incapacidade de ficar
parado e falar demais.

TDAH e a capacidade
de aprender
Uma criança que sofre
TDAH tem muita dificuldade em atender às demandas
do ambiente escolar, pois
as atividades geralmente
exigem atenção, produtividade e concentração. Mas
não é impossível que essas
crianças tenham um bom
desempenho, até porque ser
desatento não significa ser
incapaz de aprender.
Apesar de ter dificuldade
de se dedicar durante muito
tempo a uma tarefa, o tempo gasto nas tarefas muitas
vezes resulta num trabalho
completo e frequentemente
correto. Por isso, quando encontramos formas de manter
a criança com TDAH focada
nas tarefas, damos ferramentas para que ela aprenda tão
bem quanto as outras.
Os principais intermediadores da educação são os pais
e professores, que devem se
manter atentos aos detalhes,
sempre dispondo de paciência e disponibilidade para garantir que as dificuldades da
criança não interfiram na sua

autoestima, senso de capacidade e autoconfiança.
O papel dos pais na
vida escolar
Algumas atitudes simples
podem ajudar a criança com
TDAH a apresentar melhor
desempenho escolar e nas
atividades em geral. São
elas:
– Manter horários fixos
para refeições, banhos, descanso e estudo. A rotina
permite que a criança se organize por meio de regras e
limites;
– Não interromper as atividades, estabelecendo um
período certo para cada tarefa, incluindo momentos de

descanso entre uma atividade
e outra;
– Diminuir distrações
como televisão ou rádio,
especialmente enquanto a
criança está estudando ou
fazendo outra tarefa. Além
de tomar o cuidado de não
interromper a criança para
perguntar coisas que não
estão relacionadas com o
que ela está fazendo no momento;
– Determinar lugares específicos para que a criança
guarde o material escolar, as
roupas e os brinquedos;
– Criar metas pequenas e
alcançáveis, como completar
um desenho ou ler um parágrafo de uma história;

– Dar reforços positivos
e celebrar os acertos e bons
comportamentos.
O papel dos pais para
orientar a escola
A escola é o local onde os
principais problemas acontecem, por isso é importante
que os professores sigam
algumas condutas para facilitar o bom desempenho nas
crianças com TDAH. Veja
uma lista com sugestões simples e que podem fazer toda
a diferença:
– Afastar a criança de portas e janelas, de modo a evitar que ela se distraia com
outros estímulos;
– Oferecer fonte de luz
adequada para que a criança
enxergue bem;
– Não falar de costas,
mantendo sempre o contato
visual;
– Intercalar atividades de
alto e baixo interesse durante
o dia, em vez de concentrar o
mesmo tipo de tarefa em um
só período;
– Repetir ordens e instruções, utilizando frases curtas e pedindo ao aluno para
repeti-las, certificando-se de

que ele entendeu;
– Oferecer supervisão adicional, aproveitando intervalos entre aulas ou durante
tarefas longas e reuniões;
– Permitir movimento na
sala de aula, pode ser pedindo para a criança buscar
materiais, apagar o quadro
ou recolher trabalhos. Essas
atividades simples permitem que o aluno saia da sala
quando estiver agitado;
– Manter contato com os
pais;
– Dar reforços positivos
quando a criança terminar
uma tarefa e sempre que ela
acertar. Isso ajuda a elevar a
autoestima do aluno;
– Nunca causar constrangimento ou menosprezar o
aluno;
– Ficar atento à reação da
criança em situações recreativas barulhentas. Se ela buscar isolamento, pode ser um
sinal de que ela está encontrando dificuldades;
– Manter comunicação
constante com o psicólogo
ou orientador da escola. Ele
é a melhor ligação entre a escola, os pais e o médico.

Janaina Hermisdorff
Bordados Eletrônicos

WatsApp 0(28) 99910-1546

Tudo para seu bebê

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE
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CBMMG intensifica preparação
Lava Jato se aproxima do
para os Jogos Olímpicos e
assassinato de Celso Daniel?
Paralímpicos de 2016

O juiz Sérgio Moro e a
Força Tarefa do Ministério
Público Federal desafiam
o maior dos perigos. A 27ª
operação da Lava Jato,
batizada de Carbono 14,
mexe com o crime hediondo que apavora a petelândia mais que o Mensalão
e o Petrolão. O Procurador federal Diogo Castor
de Mattos antecipou que
eventuais provas obtidas
nesta fase serão compartilhadas com a polícia
paulista nas (intermináveis) investigações sobre
o brutal sequestro, tortura e assassinato de Celso
Daniel, ex-prefeito petista
de Santo André, no ABC
paulista. O crime ocorreu
no distante ano de 2002,
quando Daniel já atuava
como arrecadador da campanha presidencial de Lula
da Silva.
Moro decretou a prisão
temporária de Silvinho
Pereira
(ex-secretário-geral do PT condenado
no Mensalão) e do empresário Ronan Maria Pinto
(dono do jornal Diário
do Grande ABC). Ambos
passarão ume temporada
em Curitiba. Foram alvos
de condição coercitiva
pela Polícia Federal, em
São Paulo, o ex-tesoureiro
do PT Delúbio Soares (recém perdoado da condenação do Mensalão pelo
decreto presidencial de
Dilma Rousseff que acabou aceito pelo ministro
Luís Roberto Barroso) e
o jornalista Breno Altman
(Editor-chefe do site Brasil 247 e ligado ao ex-ministro José Dirceu) foram
alvos de condução coercitiva.
No despacho da operação, o juiz Sérgio Moro
pontuou: "É possível que
este esquema criminoso
tenha alguma relação com
o homicídio, em janeiro
de 2002, do então prefeito de Santo André, Celso
Daniel. Chama a atenção
o malabarismo financeiro
para viabilizar a transação,
tendo o valor transferido
do Banco Schahin para
Ronan Maria Pinto passado por três intermediários
(José Carlos Bumlai, Bertin Ltda e Remar Agenciamento)".
As prisões mexem com
operações financeiras feitas pelo PT, ligando o Petrolão ao Mensalão (que
nunca terminou e ficou

Celso Daniel - o fantasma volta a assombrar, agora na
Lava Jato
impune na prática para a
maioria dos condenados).
Investigações em Osasco
podem causar prejuízos
para outros dirigentes petistas que não foram citados na operação. Um deles
é o ex-deputado federal
João Paulo Cunha (outro
que acabou perdoado no
Mensalão). Outro tem foro
privilegiado: Edinho Silva, ministro da Secretaria
de Comunicação Social de
Dilma, e que recentemente fez um apelo para que o
País "não espere aparecer o
primeiro cadáver para que
se diminua a radicalização
política". Ambos podem
ter sido alvos de denúncias
do publicitário Marcos Valério Fernandes de Souza este sim um dos que paga o
pato do mensalão.
Concretamente, a operação Carbono 14 foi em
cima de um negócio feito pela cúpula petista. O
empresário Ronan Pinto
é denunciado como beneficiário final de um
empréstimo de R$ 12 bilhões, feito para o PT no
Banco Schahin, em nome
de um dos melhores amigos de Lula, o pecuarista
José Carlos Bumlai, que
cumpre prisão domiciliar
com tornozeleira eletrônica, enquanto se cuida
de um câncer na próstata.
Investigações de Lava Jato
apontam que o empréstimo teria sido quitado
fraudulentamente depois
que uma das empresas
do grupo Schahin firmou,
em 2007, um contrato de
US$ 1,6 bilhão com a Petrobras, para construir a
sonda Vitória 10000. A PF
descobriu que dos R$ 12
milhões, R$ 5,7 milhões

foram repassados a Ronan.
O restante teria sido usado
para pagar dívidas de campanha do PT para a Prefeitura de Campinas.
Sílvio Pereira entrou na
dança porque é suspeito
de ter arquitetado o empréstimo para entregar o
dinheiro ao empresário do
ABC paulista. Delúbio Soares participou da reunião
no banco Schahin em que
foi fechado o empréstimo.
Fora esta operação financeira, as investigações entram mergulham no caso
Celso Daniel - cadáver politicamente insepulto que
assombra a cúpula petista,
de tempos em tempos, sem
que se chegue a qualquer
desfecho.
No depoimento que não
terminou em delação premiada, Marcos Valério
revelou que o empresário
Ronan Maria Pinto ameaçava envolver dirigentes
do PT nas investigações
do assassinato do prefeito
de Santo André. No ano
passado a mesma denúncia voltou à tona, quando
o lobista Fernando Soares,
o Baiano, revelou em seu
acordo de "colaboração
premiada" que ouviu a
mesma história do pecuarista José Carlos Bumlai.
O termo Carbono 14 foi
usado em referência a procedimentos utilizados pela
ciência para a datação de
itens e a investigação de
fatos antigos. Remexer em
episódios obscuros como
a morte de Celso Daniel
assusta tanto ou mais a
petelândia quanto mexer
com o companheiro Lula,
quase ministro e sob foro
do Supremo Tribunal Federal.

O Corpo de Bombeiros
Militar de Minas Gerais
(CBMMG) está intensificando a sua preparação
para a participação nos
eventos relacionados aos
Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016 que
começam oficialmente no
dia 3 de agosto.
Desde 2015, a corporação iniciou essa preparação com a criação da
Assessoria Extraordinária
para os Jogos (Assejop),
responsável pelo planejamento do Corpo de Bombeiros nos eventos. “Todas
as atividades serão desenvolvidas pela corporação dentro de sua área de
competência”, explica o
Capitão Heitor Mendonça.
Segundo ele, serão realizadas ações de prevenção
contra incêndio, pânico e
acidentes, atendimentos de
urgência e emergência, fiscalizações em eventos, estruturas e edificações onde
haja recepção de público.
As atividades serão realizadas com vistas ao efetivo atendimento dos eixos
operacionais relativos ao
Tour da Tocha, recepção
das delegações e comitês e
Torneio Olímpico de Futebol”.
O CBMMG fará parte do comboio oficial do
Tour da Tocha que percorrerá 96 municípios, 35
deles em Minas Gerais.
O tour começa no dia 3
de maio, em Brasília, no
Distrito Federal e vai percorrer o estado de Goiás
antes de chegar a Minas
Gerais. No dia 7 de maio,
a tocha chega ao Triân-

gulo Mineiro e começa
a sua passagem pelo estado, terminando no dia
16 de maio na Zona Da
Mata, quando seguirá
para o Espírito Santo e
continuará o trajeto por
todos os Estados da Federação”. Durante o trajeto
do comboio serão realizados eventos especiais de
recepção de público em
algumas cidades.
Em Belo Horizonte,
caberá ao Corpo de Bombeiros Militar a vistoria
dos locais que reunirão o
público que irá assistir às
competições. Dentro do
planejamento está prevista a atuação em dez partidas do Torneio Olímpico
de Futebol, em agosto
no Mineirão. Serão seis
competições masculinas
e quatro femininas.
No dia 28 de fevereiro,
o Corpo de Bombeiros
participou de um teste
operacional, promovido
pela Comissão Estadual
de Segurança Pública e
Defesa Civil para os Jogos Rio 2016 (Coesge-MG) – colegiado criado
por meio de portaria conjunta entre o Governo do
Estado e o Governo Federal para a organização dos
Jogos Olímpicos em Minas Gerais – durante uma
partida realizada no Mineirão, válida pela quinta
rodada do Campeonato
Mineiro, entre Cruzeiro e
América. Todo o planejamento executado em Minas Gerais tem como base
a metodologia Viso (sigla
em inglês para “Operação
de Segurança Integrada

Local”), modelo difundido pelo Comitê Olímpico
Internacional (COI).
Os trabalhos reuniram
representantes das secretarias de Estado de Esportes, de Governo, de
Defesa Social, de Saúde,
de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, da Coordenadoria
Estadual de Defesa Civil
e do Ministério da Justiça,
além de agentes da Polícia
Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Agência
Brasileira de Inteligência
(Abin), Polícia Federal,
Exército,
Aeronáutica,
BHTrans e representantes
da concessionária Minas
Arena. As atividades foram articuladas e coordenadas a partir do Centro
Integrado de Comando e
Controle Regional (CICCR), na Cidade Administrativa, com informações
estratégicas compartilhadas pelo Centro Integrado
de Inteligência de Segurança Pública (CIISP).
Também foi utilizada a
base móvel do CICC.
Tour
Dentre as equipes e
delegações que virão a
Minas Gerais para o reconhecimento das áreas e
aclimatação no estado, estão as delegações da Grã-Bretanha (BH), Irlanda
(Uberlândia) e Bélgica
(Uberlândia). Confirmados ainda os comitês de
atletismo da China (Juiz
de Fora), atletismo do
Canadá (Juiz de Fora) e
canoagem do Brasil.
Arquivo Secom/MG
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Motorista morre e cinco pessoas Um bandido morto e outro detido
ficam feridas em acidente
em assalto a salão de beleza
Daniel Soares Castanheiras, 28 anos, morreu, após
ser atropelado por uma caminhonete, na madrugada
desta sexta-feira, 01/04, no
Km 66,5 da BR-262, próximo a Matipó.
De acordo com o registro
do Corpo de Bombeiros,
Daniel parou, e saiu, quando foi atropelado por uma

Nissan Frontier, placa de
Belo Horizonte, que perdeu
a direção, indo para a contra mão e colidindo contra
um caminhão VW 13.180
Worker, placa de Belo Horizonte.
Os bombeiros efetuaram
o isolamento, sinalização
do local, sendo feito as análises das vítimas, e a equi-

pe de salvamento efetuou a
retirada das vítimas presas
entre as ferragens.
Duas vítimas foram conduzidas pelo resgate, outras duas foram levadas por
terceiros e uma vítima foi
socorrida pela ambulância
do Hospital Cristo Rei, de
Matipó. A vítima do atropelamento morreu no local.
A Polícia Rodoviária Federal compareceu ao local e a
perícia, após os trabalhos, liberou o corpo para a funerária.
Fonte: Manhuaçu.com

Caminhoneiro ferido em acidente
em Santana do Manhuaçu
Rodoviária e o Corpo
de Bombeiros atenderam
acidente com caminhão no
km 45 da MG-111, próximo a Santana do Manhuaçu, por volta de 8 horas
desta terça-feira, 29/03.
O caminhão saiu da pista e tombou. Uma vítima
foi socorrida por um veículo que passava no local.
Já o condutor ficou preso
às ferragens e foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros.
O motorista foi retirado consciente, mas com
suspeita de fraturas nas
pernas, costelas e tórax.
Foi encaminhado pela
Unidade de Resgate até a
Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Manhuaçu.
Polícia & Cia
Carlos Henrique Cruz

Ele passou por momentos
de tensão sob a mira de um
revólver apontado para sua
direção.
O local foi isolado até a
chegada da perícia da Polícia Civil. O perito periciou
a cena do crime e recolheu vários projéteis deflagrados. O delegado Luiz
Eduardo Moura Gomes
e investigadores também
compareceram ao local para
colher informações sobre
os fatos. O suspeito detido
pelos militares é Helinton
Pereira dos Santos, de 26
anos. O assaltante morto foi
identificado como Sidney

Luiz Alves. Os policiais
continuam em diligências
para o fechamento e encerramento da ocorrência.
TV Super Canal

Mulher saca a arma e anuncia
assalto em farmácia de Caratinga

São Francisco do Glória: Homem
é baleado com nove tiros

Um homem de 40 anos
deu entrada Hospital São
Paulo (HSP), em Muriaé,
com vários ferimentos a
bala após sofrer uma tentativa de homicídio, no início
da manhã da quarta-feira
(30), no “Córrego dos Marianos”, município de São
Francisco do Glória. As
primeiras informações são
de que a vítima teria sido

O assalto contra um salão
de beleza da Avenida dos
Pioneiros, em Santa Rita de
Minas, aconteceu nesta manhã de terça-feira (29/03).
Os assaltantes fizeram uma
vítima refém. Um policial
militar à paisana e dois militares fardados intervieram
na ação criminosa e houve
troca de tiros. Um bandido
foi baleado e morreu e o
outro assaltante acabou ferido e preso. A intervenção
policial ocorreu porque um
amigo da vítima presenciou
o roubo e chamou a Polícia
Militar.
As marcas de tiros ficaram no portão de acesso
ao salão de beleza e cápsulas deflagradas espalhadas
pelo local. a Os militares
apreenderam os dois revólveres usados pelos criminosos e recuperaram o
dinheiro roubado da vítima.
Os assaltantes estavam a
bordo de uma motocicleta.
A moto estava com a placa
adulterada com fita isolante para dificultar o trabalho da polícia. O veículo
foi apreendido e removido
pelo serviço de guincho. A
vítima do assalto foi o cabeleireiro Gilberto Dorneles Sobrinho, de 37 anos.

atingida por nove tiros e
está em estado grave.
Policiais militares de Muriaé foram acionados pelo
HSP e em entrevista ao repórter Gilson Jr. da Rádio Muriaé,
o cabo Rodrigo disse que não
foi possível conversar com a
vítima, devido ao seu quadro
de saúde, e que até o momento
só se sabe que ela foi levada
ao Hospital em uma picape,

cujo condutor não aguardou a
chegada da polícia.
Segundo o militar, a
equipe médica relatou nove
perfurações no corpo do
homem e informou que seu
estado de saúde é grave.
A investigação deve ficar a
cargo da delegacia da Polícia
Civil (PC) em Miradouro.
Informações
Jornal O Campeão

Na noite de ontem
(31/03), por volta das
21h40, o alvo da ação criminosa foi a Drogaria Americana, situada na avenida
Olegário Maciel, no centro
de Caratinga. O estabelecimento é monitorado por
câmeras de segurança e o
Super Canal teve acesso
às imagens que mostram a
ação de uma mulher com
um capacete vermelho na
cabeça. Ela invade o local,
saca a arma de fogo e anuncia o assalto.
A vítima e uma outra funcionária se trancaram no
banheiro. A criminosa então desiste da ação e foge
sem levar nada. Segundo
testemunhas, do lado de
fora da farmácia um homem dava cobertura à ação
em uma motocicleta de cor
cinza. A Polícia Militar foi
acionada e registrou a ocorrência, dando prosseguindo
ao rastreamento. A mulher
ainda não foi identificada.
Informações e denúncias
podem ser feitas pelos telefones 190 ou 181.
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ENTRETENIMENTO
LABIRINTO
HIP HIP HURRA!
Um grupo de amigos que se formaram
juntos na faculdade resolvem fazer um safári na África. Entre eles havia um gaguinho. Na primeira noite de acampamento,
eles estão bebendo alegremente em frente
das barracas, quando de repente o gaguinho começa a berrar:
- Hip... hip...
E a turma toda em uníssono:
- Urra!
O gaguinho:
- Hip... hip...
E a turma:
- Urra!
O gaguinho:
- Hip... hip...
E a turma:
- Urra!
Até que eles foram atropelados por uma
manada de hipopótamos...

HORÓSCOPO
ÁRIES: Está tudo certo, mas ainda não é possível saber de que forma as mudanças serão estabelecidas para
que sua alma conquiste os objetivos pretendidos. Porém,
no momento só importa isso, a sensação de tudo estar
certo.
TOURO: De repente sua alma entende tudo, no momento seguinte uma nuvem escura e densa obnubila o
entendimento. Não se importe muito com isso, aceite
com naturalidade essa oscilação, é própria da natureza
humana. É assim.
GÊMEOS: De repente, o mesmo medo de sempre
açoita sua consciência, esse velho conhecido, companheiro perpétuo do caminho que nos momentos alegres
parece morrer, mas que quando o terreno é perigoso
emerge com suas ideias insidiosas.
CÂNCER: Pessoas vão e vêm, mas apesar de mudarem de nome e endereço, as mesmas dinâmicas se repetem nos relacionamentos. Considere isso com atenção,
pois, por meio das repetições o destino oferece as oportunidades de mudança.

sete erros

VIDA DE ESCRITOR
Dois amigos de infância se encontram
na fila do banco:
Nicolau! Há quanto tempo!
É mesmo, cara… Desde o ginásio…
E aí, o que você tem feito da vida?
Ah, eu virei escritor…
Sério? Que legal! E aí, já vendeu alguma coisa?
Já… Até agora vendi a TV, o som, o
telefone… Quer comprar um Chevette 78?

LEÃO: Dedique-se às tarefas cotidianas administrando-as com todo cuidado e carinho, pois, no momento
atual é nelas que sua alma encontrará um pouco de tranquilidade. São as coisas simples que podem oferecer a
você descanso.

O MELHOR LENHADOR DO MUNDO
O sujeito se apresenta para um emprego
de lenhador numa empresa desmatadora
da Amazônia, se gabando de ser o melhor
lenhador do mundo.
O entrevistador olha para a sua figura
meio franzina e pergunta desconfiado:
Onde o senhor já trabalhou como lenhador?
No Sahara!
Mas o Sahara é um deserto!
Agora é!

LIBRA: Um pouco de sossego e paz de espírito, essa
condição é indispensável tendo em vista as mudanças
que acontecem. Talvez você não obtenha essa paz nos lugares habituais, talvez até isso tenha de ser reformulado.

A LOIRA ESPERTA!
Numa viagem...
O matemático olhando pra loira , querendo apostar com ela, para ganhar dinheiro, chega perto dela e fala :
HEY ! VAMO FAZE 1 JOGO, É ASSIM : Voce me faz 1 pergunta, e se eu nao
souber eu te pago 500 reais, e se eu faze
1 pergunta pra voce e voce errar, voce me
paga 5 reias.
A loira aceita
ELE FALA : Qual a distancia da terra e
da lua ?
A loira : Nao sei, vou te pagar [ ela paga
R$ 5]
ELE : Sua vez
ELA FALA : O que sobe a montanha
com 3 pernas, e vouta com 4 pernas ?
ELE : Nao sei, vou te dar R$ 500 [ele da ],
Afinal, o que é ?
ELA : Não sei toma os 5 reais.

VIRGEM: Dentre todos os deveres há um que também
precisa ser cumprido, o dever de divertir-se, porque a
alma não pode estar sob o jugo dos compromissos o tempo inteiro, ela também requer leveza e viver momentos
descontraídos.

ESCORPIÃO: Parece pouco, mas não é. Tente não
desprezar nem tampouco desvalorizar o pouco que o
misterioso destino parece oferecer a você, pois, é mediante esse pouco que sua alma terá de garimpar o muito
que está oculto.
SAGITÁRIO: Andar por terreno seguro é algo temporário, que sua alma precisa aproveitar enquanto dura
sem cair na tentação de se acomodar nessa perspectiva.
A única certeza que se pode ter sobre a segurança é ser
temporária.

CURIOSIDADES

Você sabe por que 1º de abril
é o Dia da Mentira?

Há muitas explicações.
Uma delas diz que a brincadeira surgiu na França. Desde o começo do século XVI,
o Ano Novo era festejado em
25 de março, data que marcava a chegada da primavera. As festas duravam uma
semana e terminavam no dia
1º de abril. Em 1564, depois
da adoção do calendário gre-

goriano, o rei Carlos IX determinou que o Ano Novo seria
comemorado no dia 1º de janeiro. Alguns franceses resistiram à mudança e quiseram
manter a tradição. Só que os
gozadores passaram a ridicularizar os conservadores, enviando presentes esquisitos e
convites para festas que não
existiam.

CAPRICÓRNIO: Faça as coisas do seu jeito, esse é o
seu direito. Porém, considere que também é direito das
pessoas criticarem o jeito com que você faz as coisas,
porque elas também têm direito de fazer do jeito delas.
AQUÁRIO: Agora retire-se e se manifeste o menos
possível. Você já tomou atitudes e fez avanços por meio
de suas intervenções. Neste momento será melhor você
se retirar e, de dentro de sua própria alma, observar os
acontecimentos.
PEIXES: Necessariamente, pelo tamanho de tudo em
que sua alma se envolveu e pela natureza dos objetivos
pretendidos, você terá de sair de sua toca e passar a se
relacionar abertamente com todo tipo de pessoas o tempo inteiro.
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Filhos do Seu Madruga podem
processar Dona Florinda

Há alguns dias a atriz mexicana Florinda Meza,
viúva do ator do Chaves, Roberto Gómez Bolaños,
revelou que o intérprete do 'Seu Madruga', o falecido
ator Ramón Valdés, era viciado em drogas.
Quem não gostou nada de suas revelações foi Carlos Villagrán, que interpretava o Quico no programa,
e disse que ela deveria se desculpar por suas declarações infames.
Em entrevista ao jornal boliviano El Deber, Villagrán criticou Dona Florinda:
"É deplorável o que ela disse. Ela está falando de
uma pessoa morta, que já não tem como se defender.
Eu não sei o que a levou a dizer uma barbaridade tão
grande como essa, tendo sido companheira dele no
programa por tanto tempo. Eu realmente não entendo", lamentou o ator.
Carlos Villagrán assegura que 'é totalmente falsa' a
alegação de que Valdés consumia drogas:
"Eu era seu melhor amigo, me consta que ele não
consumia drogas. Ela tem que se retratar sobre o que
disse. Ela manchou a reputação de Valdés e isso não
é justo", criticou o ator.
Ramón Valdés morreu em 1988, aos 64 anos, de
câncer de estômago.
Os filhos do falecido ator, Gabriela, Esteban e Aracely estão pensando em processar Meza por suas declarações.

Gugu conquista a vice-liderança
isolada com audiência
O Programa Gugu fechou o mês de março
na vice-liderança isolada com 10,1 pontos
de média e 17% de share. A atração, comandada pelo apresentador
Gugu Liberato, garantiu uma audiência 30%
maior que a emissora
terceira colocada no
ranking,
registrando
no período 7, 7 pontos
de média.
Mantendo o nível de audiência desde sua estreia em fevereiro, jáforam exibidos nove programas e Gugu conquistou a vice-liderança isolada em oito deles. Os dados são consolidados
do Kantar IBOPE Grande SP.
A atração de Gugu Liberato é exibida todas às
quartas-feiras, após o Jornal da Record, com direção geral de Virgílio Abranches.

acesse: www.jm1.com.br

Fábio Jr. fala sobre Maria Fernanda:
'Praticamente casados'

Na manhã desta sexta-feira (1º), Fábio Jr. foi
até os estúdios do programa Mais Você e comemorou o aniversário
de Ana Maria Braga com
direito a buquê de flores e
música cantada especialmente para ela.
Durante o bate-papo
com a apresentadora, o cantor falou sobre seurelacionamento com a bancára Maria Fernanda Pascucci,
com quem admitiu estar "praticamente casado".
"Estamos praticamente casados. Ela é super discreta. Não gosta dessa coisa midiática. A simplicidade
dela me encantou. Pode parecer clichê, mas ela sempre namorou o Fábio Galvão, nunca foi o Fábio Jr.. E
está muito bacana com as crianças... Mas penso: 'Se
casar será que vai estragar tudo?'. Mas com ela tenho
certeza que não corro esse risco", declarou.
Fábio Jr. ainda se emocionou durante o programa,
limpando algumas lágrimas, ao ver o filho, Fiuk, cantando a música Pai para ele há alguns anos atrás.
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soza, e a mãe, Nina
Teló, para darem
uma
passadinha
na academia e colocarem em dia os
treinos, sem antes,
porém, registrar o
encontro, com uma
clássica selfie no
espelho, que rendeu muitos elogios
para todos.
"Dia de fazer
exercício com as mulheres da minha vida!", escreveu ele
para legendar o clique, fazendo questão de também citar a
filha que Thaís está esperando, que deve receber o nome
de Melinda.
Desde que descobriu que está esperando seu primeiro
filho, o casal, aliás, tem amado usar a internet para compartilhar alguns dos principais momentos de sua vida,
sempre deixando claro que o amor está reinando, cada dia
mais, em seu relacionamento e na vida da família, como
um todo. É muita união!

Rezende, Gottino e Fabíola Reipert
ganham canal no Youtube

George Clooney se irrita com suposta
entrevista 'exclusiva'

George Clooney mostrou-se indignado esta
semana por causa de uma
suposta entrevista exclusiva que ele concedeu à
revista britânica Hello!.
O ator esclareceu que ele
nunca conversou com a
publicação, e lamentou
que outras mídias também reproduziram a mesma notícia.
Através de um comunicado, Clooney informou:
"A Hello! Magazine publicou uma 'ENTREVISTA
EXCLUSIVA' comigo que tem sido amplamente copiada e reimpressa... Vanity Fair, Marie Claire, The
Sun e The Evening Standard publicou minha entrevista exclusiva e creditou-a à Hello!. O problema é
que eu não dei nenhuma entrevista a revista Hello!
e as citações atribuídas a mim não são precisas (...)
Em minha experiência, ser citado erroneamente não
é incomum, mas ter uma 'entrevista exclusiva' completamente fabricada é algo novo. E uma tendência
muito preocupante", reclamou o astro.
O que mais irritou o ator foi que em um dos trechos da tal entrevista ele teria dito sobre seu relacionamento com sua esposa Amal Clooney: "Nós temos
uma regra de nunca estarmos separados por mais de
uma semana".
O tabloide também afirma que Clooney disse: "Nós
também ficamos em contato através das mídias sociais, por isso, nos mantemos próximos, mesmo se
estamos em diferentes partes do mundo".
O ator justificou que ele nunca deu essas declarações.

Michel Teló reúne 'mulheres de sua
vida' para malhar. Veja!

Michel Teló fez questão de aproveitar esta sexta-feira
(1) para mostrar que família que malha junto tem tudo para
permanecer unida.
Aproveitando um raro momento de folga em sua agenda,
o cantor sertanejo convidou a esposa, a atriz Thaís Fer-

Marcelo Rezende, Reinaldo Gottino e Fabíola Reipert estão prestes a se tornar Youtubers. Tudo isso, porque os três ganharam oficias na famosa plataforma de
vídeos. os programas, eles ganham mais espaço para
falar não apenas dos assuntos que costumam comentar
na TV, mas também de temas que os interessam diretamente, da gastronomia ao futebol.
Marcelo Rezende optou por mostrar algo bem diferente do que os telespectadores do Cidade Alerta estão
acostumados. Ele vai comentar assuntos de seu interesse pessoal de forma divertida e descontraída, e destacar
seus hobbies: o vinho e a gastronomia. Colecionador
e especialista, ele ensina no Marcelo Rezende Oficial
como degustar e harmonizar a bebida com as refeições.
Chef de mão cheia, mostra como fazer suas receitas
favoritas, direto da sua própria cozinha.
Se um dos cenários preferidos de Rezende é a cozinha, Reinaldo Gottino, do Balanço Geral, elegeu o carro como palco dos programas do seu Canal Traslado.
Ao volante, ele fala sobre flagrantes da cidade, cenas
do cotidiano e até mesmo futebol, uma de suas paixões.
"O tema é livre e também tenho convidados que passeiam comigo", explica Gottino.
A colunista Fabíola Reipert, que comanda ao lado de
Gottino o quadro A Hora da Venenosa, também leva as
notícias de famosos para o Youtube, no Eles Aprontam,
Eu conto. A diferença é que no programa ela irá contar
os bastidores das notícias publicadas no seu blog.
É um programa informal, sem edição. Vai ao ar do
jeito que gravamos", explica Fabiola, que também é estreante no YouTube.
"Já trabalhei em impresso, rádio, tenho um blog n
a internet, já fiz vídeos para o blog, mas YouTube é
diferente de tudo que já fiz e é um desafio encontrar a
linguagem certa".
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APAC comemora resultados do curso de mecânica

Aconteceu na APAC de
Manhuaçu o evento de encerramento do curso de
iniciação profissional em
mecânica de automóveis.
O curso promovido em parceria com o Instituto Minas
Pela Paz, SESI E SENAI,
teve duração de 30 dias e
foi muito importante para a
formação profissional dos
recuperandos.
O curso foi resultado de
uma parceria da APAC de
Manhuaçu com o Instituto
Minas Pela Paz, Tribunal
de Justiça de Minas Gerais, Federação das Indústrias do Estado de Minas
Gerais, Fundação AVSI,
União Européia (através do
Instrumento Europeu para
Promoção da Democracia
e dos Direitos Humanos),
Secretaria de Estado de Defesa Social e a Fraternidade
Brasileira de Assistência aos
Condenados.

A cerimônia teve a presença do gestor do Instituto
Minas Pela Paz Dr. Maurílio Leite Pedrosa; Juiz da
Vara de Execuções Penais
Dr. Maurício Navarro Bandeira de Mello; Juiz da 1ª
Vara Cível - Dr. Walteir
José da Silva, o diretor da
Faculdade do Futuro - Guilherme Almeida, representantes da Calpen Auto Peças; voluntários e membros
da diretoria.
Durante a cerimônia, a
Presidente da APAC de
Manhuaçu, Maria Imaculada Dutra Dornelas,
destacou e agradeceu aos
parceiros que mobilizaram diferentes segmentos
da sociedade para a capacitação dos recuperandos,
especialmente ao Instituto
Minas pela Paz, que através do Programa Regresso, realizado em parceria
com a FBAC e TJMG, es-

tão em constante processo
de capacitação e inserção
profissional dos recuperandos.
Durante os trinta dias, o
treinamento combinou teoria e prática, dando aos
alunos o suporte necessário
para uma qualificação de
alto nível. No ano passado,
já aconteceu a capacitação
com o curso de pedreiros.
No total, 27 recuperandos
foram qualificados no curso.
A cerimônia foi marcada
pelo reconhecimento e incentivos aos participantes.
Com a formação específica, os recuperandos têm
mais oportunidades de uma
recolocação no mercado
de trabalho. Estudos comprovam que egressos que
trabalham têm probabilidade 63% menor de reincidir
quando comparados com
os que não trabalham.
Carlos Henrique Cruz
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