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EDITORIAL

Simpósio do Café de Manhuaçu

Todos os anos funciona o simpósio cafeicultura de Manhuaçu,
dizem da consolidação do evento como um dos principais eventos do ramo da cafeicultura de Minas Gerais. Este ano foi o 20º
Simpósio de Cafeicultura das Matas de Minas, que começou dia
15 de março e terminou sexta-feira, 18 de março, no Parque de
Exposições da Ponte da Aldeia em Manhuaçu.
Durante abertura, o prefeito Nailton Henringer disse que o
evento é importante não só para a cidade, mas para toda região.
“Esse evento trouxe para nós, desde o início, um despertar da
cafeicultura. Estávamos aqui produzindo café entre as montanhas sem ter uma interface com a tecnologia, com o governo
e o mercado, e, também, sem conhecer talvez nosso próprio
tamanho. Hoje já descobrimos isso, inclusive saímos da produção de café, chamado café ruim para café de excelentíssima
qualidade. Temos hoje na região vários produtores vendendo
para cafeterias diretamente para o exterior, o que representa um
conhecimento de novos mercados e novas tecnologias, que vem
sustentar a cafeicultura. Com isso traz esperança para que essa
cafeicultura seja permanente e que não seja esvaziada por crises”, afirmou o prefeito.
Já o deputado federal Subtenente Gonzaga, mandou através de
seus representantes uma nota que diz: “que o evento realizado
há 20 anos em Manhuaçu é uma conquista para a região e que
é preciso valorizar a produção do café cada dia mais”. Também
disseram que o deputado apresentou uma emenda orçamentária
no valor de R$ 1.560.000,00 para a prefeitura de Manhuaçu,
que está trabalhando conjuntamente dentro de uma política de
valorização da agricultura familiar com intuito de viabilizar a
construção de um armazém para melhorar a qualidade do café,
com equipamentos de beneficiamento. Se você ouvir grandes
produtores os organizadores, todos serão unanimes em afirmar
que o simpósio foi e é muito importante. “Quando começamos
era um evento pequeno e hoje transformou em Simpósio e feira
de negócios. Tenho convicção que o Simpósio foi importante
para a mudança do conceito do café em nossa região. Posso
afirmar que foi um divisor de águas na vida do produtor rural
de Manhuaçu e da região, porque atingimos cerca de 100 municípios produtores de café. É gratificante saber que estamos
comemorando 20 anos, crescendo e evoluindo”, ressaltou.
Veja que, Minas Gerais é líder na produção de café no Brasil, responsável por 51,40% da safra nacional e as Matas de
Minas ocupam o segundo lugar da produção com participação
em 30,7% do café Mineiro. O simpósio é um negócio e como
tal, alguns são beneficidaos, mas na realidade os cafeicultores
da região principalmente a maioria que são pequenos produtores enfrentam dificuldades para pagar suas contas. Quem ganha muito dinheiro com o café são os especuladores, vá em um
sindicado da região e procure saber a realidade dos pequenos
produtores. Associação Comercial, Industrial e Agronegócios
de Manhuaçu (ACIAM), não divulga o lucro que tem com o
simpósio, o aluguel pago por cada representante da feira de negócio não é barato e todo ano ela começa bem cedo a venda dos
stands e usa sua influência para que a prefeitura arque com as
despesas. 20 anos de simpósio e nada de concreto foi realizado,
qualquer um dos organizadores sabe que o principal instrumento em benefício dos cafeicultores é uma cooperativa, bem, e
cadê a cooperativa dos cafeicultores de Manhuaçu? Tem muita
gente que nem quer ouvir falar em tal organização. Em 1994,
uma saca de café tinha o mesmo valor do salário mínimo, mas
hoje é comercializada por pouco mais que a metade do salário
mínimo, porém os custos são altos. Os agricultores familiares
enfrentam dificuldades.
Fale com a redação
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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
Nada de negativo na política surpreende mais os brasileiros. Quando se pensa que já se ultrapassou o fundo do
poço, eis que surgem mais gravações, mais baixarias, mais
sujeira, mais cinismo e distorções de todos os lados.
O impeachment agora é golpismo, sob o argumento de
que a presidenta foi eleita. Não dizem que só existe processo de impeachment em democracias e sobre governos
eleitos. O Partido dos Trabalhadores tentou afastar todos
os presidentes que o antecederam e, como lhe era conveniente, mencionava sempre que não basta a legalidade, ser
eleito – que é necessário legitimidade, apoio popular.
Para os governistas, quem defende o afastamento da
presidente é alienado, por conta de que o atual vice-presidente em nada vai melhorar o país. Não dizem uma vírgula sobre ser a Constituição federal que determina obrigatoriamente a ordem de substituição da presidente.
Também não se clareia sobre o fato de que o vice-presidente foi eleito com os mesmos votos, a mesma legitimidade, a mesma bandeira da presidente. Formaram uma
única chapa. Não foi a oposição quem pariu esse, agora,
extraterrestre.
Lula foi grampeado e gravado falando com a presidente
da República sobre sua nomeação para ministro de Estado. O resto fica por conta das explicações esdrúxulas.
O termo de posse, cuja definição veio depois e sem ser
mencionado na conversa, foi enviado para uso “em caso
de necessidade”... Contexto e inteligência mediana são
desprezados tranquilamente. A palavra final, aí, cabe ao
Supremo Tribunal Federal.
As conversas gravadas de Delcído Amaral, Aloisio
Mercadante e entre Lula e Dilma Roussefff são semelhantíssimas, mas só o senador foi preso em flagrante. A
Justiça brasileira ainda balança e dança conforme a importância do gravado.

O juiz Sérgio Moro foi escolhido como o adversário
a ser abatido pelo Poder Executivo. O crime dele: atuar
firme no combate à corrupção. Em qualquer país mais
consolidado institucionalmente, o Poder Judiciário seria
respaldado e fortalecido. Aqui, grande parte da mídia o
condena, sob o argumento de querer aparecer. Ninguém
se torna notório apenas porque quer. Eu busco espaço na
mídia para acabar com a sujeira das cidades há 30 décadas
e não consegui até agora.
Se algum erro ou excesso foi cometido, puna-se, mas
jamais buscar diminuir uma atuação firme e corajosa no
combate à corrupção.
Seria incalculável o valor corrompido se não tivesse
surgido esse obstáculo. Até por que, enquanto o esquema
está funcionando bem, o cordão não para de crescer na
quantidade de pretendentes e nas quantias abocanhadas.
Todos perdem num esquema de corrupção, até quem o
defende por ingenuidade, por ideologia ou por qualquer
outra razão.
Joaquim Barbosa começou a golpear a corrupção e a
certeza de que alguns são inalcançáveis pelas leis. Não se
inibiram e se deram mal em continuar apostando que seria
um caso isolado. Aí apareceu Sergio Moro. Não sei qual
dos dois o Papa Francisco deve beatificar primeiro.
Com relação à corrupção em si, malandramente é difundida por parte da mídia e de políticos, a ideia de que tirar
uma cópia de um documento numa máquina do serviço
público seria igual a surrupiar 6 bilhões de reais da Petrobras. Essa má-fé difundida tem o objetivo de proteger
o andar de cima e tem o potencial de causar mais danos a
todos do que os valores astronômicos desviados dos cofres públicos.
Pedro Cardoso da Costa – Interlagos/SP
Bacharel em direito

12 de Abril / 2016

acesse: www.jm1.com.br

3

DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Haja cientistas para decifrar o PT

Dizem aí como se sente o sujeito pobre ou classe média,
desempregado, endividado, sem renda para pagar as contas
básicas e fundamentais do dia-a-dia, sobrevivendo em um
Brasil totalmente desgovernado, Rentista e Corrupto, que mais
parece um grande presídio a céu aberto, onde a impunidade
ridiculariza impressionantes denúncias concretas contra o desgoverno do crime organizado? Resposta curta e grossa: Muito
PT da vida!
Como a Presidenta Dilma Rousseff poderá responder à denúncia do Tribunal de Contas da União, que não é "tribunal",
mas mandou suspender o Programa Nacional de Reforma
Agrária, depois que auditores comprovaram que entre os beneficiados da reforma agrária petista, ganhando terra e recursos, aparecem quase 62 mil empresários, 144 mil servidores
públicos e quase 38 mil mortos, além de mais de mil políticos
eleitos, 800 vereadores, quase 100 deputados estaduais, 69
vice-prefeitos, quatro prefeitos e até um senador? Resposta em
tom de dúvida irônica: Não seria mais um crime de responsabilidade cometido pela Dilma?
A grande dúvida e uma interminável indagação: Como a
maioria do Supremo Tribunal Federal terá condições de aceitar
a legalidade da posse de Lula como ministro da Casa Civil,
depois que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot,
voltou atrás e constatou que “o decreto de nomeação, sob ótica
apenas formal, não contém vício. Reveste-se de aparência de
legalidade. Há, contudo, que se verificar se o ato administrativo
foi praticado com desvio de finalidade – já que esse é o fundamento central das impetrações. Fala sério, STF...
O impeachment da Dilma - A complicada resposta depende do alto grau de fisiologismo, patrimonialismo e corrupção
- vícios culturalmente arraigados na esmagadora maioria dos
513 deputados federais. Sexta o placar era este: 66 indecisos
e 64 parlamentares sem opinião formada ou declarada sobre
o assunto.
Com informações do Alerta Total – www.alertatotal.net

Pedido de Sergio Breder é negado e ganha
força candidatura de Cici Magalhães

Faltando apenas pouco mais de 5 meses para as eleições municipais o resultado do pedido de restabelecimento dos direitos
políticos requerida por Sérgio Breder, foi negada.
E, assim, considerando que a condenação judicial imposta
restou cumprida em 30 de junho de 2013, o requerente, por
força de lei, encontra-se ainda inelegível até a data de 30 de
junho de 2021.
Ante o exposto, indefiro o pedido de declaração de restabelecimento dos direitos políticos formulado pelo requerente
Sérgio Marcos de Carvalho Breder. P.R.I. - Manhuaçu, 04 de
abril de 2016.
Vinícius Dias Paes Ristori - Juiz Eleitoral da 167ª Zona Eleitoral.
E agora como fica o pleito em Manhuaçu, sendo que em todas as pesquisas feita em Manhuaçu apontava grande chance
de vitória de Sérgio Breder.
Analisando a atual situação, as chances de vitória de Cici
Magalhães ampliaram bastante, ainda mais que das três alternativas que terá o grupo Breder: a) Lançar outros nomes, b)
Tentar reverter a decisão em 2ª instancia, c) Compor com os
Magalhães indicando o vice na chapa de Cici, caso isso aconteça, o grupão teria mais de 70% do tempo de rádio e Tv, 12
vereadores e consequentemente a maioria absoluta de candidatos a vereador trabalhando em sua campanha.
A situação do atual prefeito é muito ruim, o que a maioria
comenta é que ele só terá apoio dos funcionários indicados por
ele, a falta de diálogo durante seu mandato será um ponto muito negativo e difícil de se recuperar. Dizem a maioria dos políticos e analistas da política de Manhuaçu que o atual prefeito não

figura na possibilidade de vitória, pois o lema agora é: “Nailton
Heringer foi testado e reprovado”. Outros possíveis candidatos
a prefeitos serão peças avulsas sem grupo de apoio.
Caso vingue essa tese de união dos dois grupos fortes de Manhuaçu, só dependerá do comando da campanha de não cometer muitos erros.
Fala-se na candidatura de Renato da Banca, mas dificilmente
ele se disporia fazer uma dissidência no grupo dos Magalhães
e enfrentar Cici?
PMDB vem com tudo, Cici Magalhães com o vice indicado
pelo grupo do Sérgio é o palpite desta coluna, mas caso não
vingue ela continua a favorita, vamos aguardar e conferir.

Diretor do SAAE é vaiado na Câmara

O Secretário do SAAE José Aguiar compareceu à Câmara Municipal para esclarecer
algumas dúvidas dos vereadores.
Foi um desastre de contradições
e desinformações. Comparando
os secretários de Manhuaçu com
outras cidades do mesmo porte,
vimos o quanto despreparados
estão alguns secretários de Manhuaçu. Como pode um secretário comparecer para um debate
sem as devidas informações e
não assumindo responsabilidade.
O vereador Fernando questionou o diretor sobre
sua ida juntamente com outros servidores denunciar
ao Ministério Público a
Câmara Municipal. José
Aguiar neste momento
ficou como aquele pugilista que leva um cruzado
que acerta em cheio, ficou tonto sem saber se foi
ou não, a explicação não
foi bem aceita e o povo
vaiou. "Ficamos satisfeitos com a presença em massa dos servidores do SAAE.
Saímos daqui com a certeza de que fizemos nosso
papel. Na próxima reunião já estaremos votando este
projeto, já que as dúvidas que tínhamos, já esclarecemos. A reunião de hoje mostra que a Câmara participa
verdadeiramente e está atenta aos projetos enviados
pelo Executivo", comentou.
José de Aguiar pontuou aos vereadores como está a
confecção da Política Municipal de Saneamento Básico. Durante a apresentação, os parlamentares fizeram
vários questionamentos sobre como irá funcionar e tiraram as dúvidas, principalmente quando se tratou de
uma possível brecha para privatizar o SAAE, o que foi
repudiado pelo Legislativo.
O Diretor do SAAE, José de Aguiar, avaliou o encontro como positivo. "Faço um balanço positivo da
reunião e nós da diretoria e nem o Poder Executivo
queremos fazer nada para desagradar os servidores.
Trabalhamos para um SAAE bem reestruturado para
dar o melhor serviço possível para a população como o
melhor tratamento de água e esgoto", avaliou.

Manhuaçu sem sinal de 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 TVs fora do ar: 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.

Vereador Ivan Caetano de Manhumirim

Dizem que o vereador Ivan
Caetano de Manhumirim,
mesmo nos dias de folgas necessitando ele está pronto, no
sábado dia 9, ele trabalhou
foi para Belo Horizonte.
“Tenho certeza que vai dar
tudo certo e como sempre
falo: algumas pessoas gostam de falar que o vereador
Ivan Caetano não trabalha, está aí a prova. Um grande abraço a todos e um excelente final de semana e que o bom Deus
abençoe a todos nós”. Falou Ivan Caetano

Vereador Fernando Lacerda

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. Fala uma coisa e agem de outra forma. É
lamentável!", salientou.

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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NOVAS PROVAS FIZERAM JANOT
VOLTAR-SE CONTRA LULA
Novos fatos e provas recolhidos pela Lava Jato fizeram
o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, firmar
a convicção de que Lula e Dilma protagonizaram uma
trama para obstruir a Justiça e tumultuar as investigações,
a fim de impedir o juiz Sérgio Moro de adotar medidas
coercitivas contra o ex-presidente. As novas provas foram enviadas ao Supremo Tribunal Federal por ordem do
ministro Teori Zavascki.
FICA PEIXE...
A situação de Lula, o investigado, piorou tanto que ele
pediu à PGR para manter seu depoimento de quinta (7)
sob sigilo. Foi atendido.
RAZÃO DO SIGILO
De tão graves, as novas provas contra Lula, que incluiriam até vídeo, podem impactar na votação do impeachment de Dilma.
DILMA NA RODA
Em seu parecer, Janot sugere possível abertura de investigação contra a própria presidente Dilma, por crime de
obstrução à Justiça.
SALVO-CONDUTO FAJUTO
Janot se convenceu de vez que o “termo de posse” enviado por Dilma a Lula era “salvo-conduto” contra eventual mandado do juiz Sérgio Moro.
INSEGURA NO CARGO, DILMA
CANCELA VISITA À GRÉCIA
Sem saber se ainda será presidente, Dilma cancelou sua
ida a Olímpia, na Grécia, para a cerimônia de “acendimento da tocha olímpica”, no dia 21. O Planalto nega o
cancelamento, alegando que a viagem não foi confirmada, mas esta coluna apurou que viajou para Atenas o “escalão precursor”, assessores e seguranças que planejam a
visita nos mínimos detalhes. Sem visita confirmada, não
há escalão precursor.
BAIXOU O NÍVEL
O ministro dos Esportes, Ricardo Leyser, será o Brasil
na cerimônia de Olímpia. Em diplomacia, chamam isso
de “downgrade de missão”.
SEM GARANTIAS
Dilma também não sabe se vai receber a tocha, que chega a Brasília no início de maio, para “tour” de 100 dias
antes do início dos Jogos.
SEMÂNTICA
O cerimonial prevê que Dilma desça a rampa do Planalto e receba a tocha, mas ela resiste. No fundo, porque não
sabe se estará no cargo.
NA MOITA
Apesar de apoiar o impeachment de Dilma, o relator
do processo na comissão e líder do PTB, Jovair Arantes
(GO), recomendou que o presidente da Conab, indicado
pelo seu partido, “fique caladinho”. A ideia do PTB é:
“vai ver Dilma esquece e ele fica no cargo...”
STÉDILE SOB INVESTIGAÇÃO
A 5ª Câmara do Ministério Público analisará pagamentos do governo federal ao líder porralouca do MST, João
Pedro Stédile. Esta coluna revelou que ele recebeu dinheiro público ao menos 24 vezes.
TIRO DE MISERICÓRDIA
“O Janot acabou de matar o governo”, afirma o deputado Danilo Fortes (PSB-CE), sobre a mudança de opinião
do procurador Rodrigo Janot sobre a nomeação de Lula
para a Casa Civil.
NÃO É BEM ASSIM
Líder do PMDB na Câmara, o deputado Leonardo Picciani nega que tenha oferecido apoio de 20 deputados
contra o impeachment em troca de ministério. Mas não é
o que afirmam pessoas próximas a ele.

NA REDE
Deputados favoráveis ao impeachment ganham apoio
nas redes sociais. O deputado Jerônimo Goergen (PP-RS)
ganhou 1000 novos seguidores por apoiar o impedimento
de Dilma.
MOSTRANDO A CARA
O PT está incomodado com a ideia de divulgação de
quem é contra o impeachment. Na Câmara, o líder do PT,
Afonso Florence (PT), disse que divulgará os defensores
do processo. Virou motivo de deboche.
OPERAÇÃO TULIPÃO
“Vamos derrotar a operação Tulipão”, afirma Carlos Marun (PMDB-MS), em referência ao bunker montado no
hotel Royal Tulip pelo ex-presidente Lula para comprar
apoio de deputados.
LOROTA DO GOVERNO
O ministro Patrus Ananias (Desenvolvimento Agrário)
ficou sem reação quando ruralistas mostraram dados sobre o plantio no país: só 8% das terras são usados para
plantio. E Dilma não prioriza a reforma agrária.
PENSANDO BEM...
... feliz é Joaquim Levy, que escapou do navio afundando, está no bem-bom de Washington, e seu algoz e sucessor é quem vai pagar o pato.
TCU JÁ LIVROU TEMER DA
ACUSAÇÃO DE ‘PEDALADAS’
Os ministros do Tribunal de Contas da União (TCU),
que rejeitaram por unanimidade as contas da presidente
Dilma e a culparam pelas “pedaladas fiscais”, também
já isentaram o vice-presidente da mesma ilegalidade. As
pedaladas configuram o crime de responsabilidade que
fundamenta o impeachment. Em despacho de dezembro,
o procurador do Ministério Público junto ao TCU, Júlio
Marcelo de Oliveira, atestou que não há irregularidades
nos decretos assinados por Michel Temer.
VALE O ESCRITO
O parecer do TCU, favorável a Temer, foi enviado à Câmara, junto ao ofício nº 28, de sete páginas, enviado em
10 de dezembro de 2015.
MATÉRIA VENCIDA
O pedido de impeachment ordenado pelo ministro Marco Aurélio à Câmara acusa Michel Temer de irregularidades já negadas pelo TCU.
SÓ PARA CONFUNDIR
A tentativa de envolver Michel Temer nos crimes atribuídos a Dilma, para ministros do STF, é só manobra para
confundir a opinião pública.
OUTRO ENTENDIMENTO
Decano do Supremo Tribunal Federal, o ministro Celso
de Mello negou liminar contra Temer idêntica àquela concedida por Marco Aurélio.
FATALISTA, CUNHA PERDEU
A ESPERANÇA DE ESCAPAR
Deputados ligados ao presidente da Câmara, Eduardo
Cunha, afirmam que ele, do tipo “fatalista”, já não alimenta
esperanças de escapar de punição no Supremo Tribunal Federal, nas ações penais em que é réu. Frio e conhecedor da
Lei tanto quanto seus advogados, avalia que pode ser condenado à prisão, por “pressão da mídia”, mas usará de todos os
recursos ao seu alcance para postergar a sentença final.
O QUE O AFETA
Cunha só se apavora com a eventual condenação de sua
mulher, Claudia Cruz, e da filha. “Elas não têm nada com
isso”, diz aos amigos.
SEU TERRITÓRIO
As expectativas de Eduardo Cunha em relação ao Conselho de Ética são mais positivas. Ele acha que tem chance de escapar.

E quando Deus não faz
o que devia?

Em minha opinião os discípulos demonstraram
sensatez ao darem este conselho a Jesus. Eles haviam passado o dia inteiro com a multidão e estava
ficando tarde. Eles certamente estavam com fome
e sabiam que a multidão também estava. O que tinham para comer mal daria para eles e o Mestre.
Por isso, o melhor a fazer era mandar a multidão
embora para que buscassem alimento para si. Eles
estavam sendo prudentes e não me parece haver
em sua atitude qualquer sinal de egoísmo ou desinteresse pelas pessoas! Ao contrário! Talvez conhecessem muitos da multidão, pois eram gente do
povo. Talvez ali estivessem alguns de seus amigos
e gente com quem haviam crescido. O quanto antes aquela reunião acabasse, melhor seria para todos. Jesus devia estar distraído. Não é possível que
não percebesse a situação! Era melhor chamar sua
atenção.
Talvez os discípulos tenham esperado até o último momento. Mas, diante da aparente distração
de Jesus, resolveram intervir. Convido você a refletir sobre esse momento, quando os discípulos
consideraram que Jesus não estava fazendo o que
deveria fazer. Quanto a mim, sou lógico demais
para situações assim! Se fosse um dos discípulos
talvez eu tivesse tentado combinar previamente
com o Mestre um horário limite para a reunião, antecipando ainda mais a solução. Garantindo assim
que tudo aconteceria “da melhor forma”. As vezes
podemos nos ver em situação semelhante, tomados
pela sensação de que Deus não está entendendo direito e não está fazendo o que deveria. A maioria
de nós gosta de controlar e confia muito na própria
lógica. Temos certeza sobre como as coisas deveriam ser e nos vemos aflitos quando Deus parece
não concordar conosco.
O restante do texto vai nos mostrar que Jesus sabia exatamente o que estava fazendo. Mais que a
necessidade e as circunstâncias que os discípulos
viam tão bem, havia um propósito que somente
Jesus sabia. Não olho para vida tentando explicar
cada momento de tensão por um propósito oculto.
Mas, se somos discípulos de Jesus, devemos compreender que nos veremos em situação semelhante
à dos discípulos. Devemos confiar no Mestre. Podemos levar a ele nossas ideias e soluções, mas devemos confiar em Sua aparente falta de lógica. As
vezes Ele, deliberadamente, deixará tudo parecer
fora de controle e sem propósito, para então manifestar Seu poder e propósito. Devemos fazer o que
nos cabe tanto quanto confiar no que cabe a Deus.
Quando nos parecer que Deus não está fazendo o
que deveria, confiemos: Ele está fazendo justamente o que deveria.
ucs
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Câmara recebe servidores do SAAE e diretor da autarquia responde a questionamentos
A Câmara de Vereadores de
Manhuaçu promoveu reunião
ordinária, na noite desta quinta-feira, 07/04, presidida por
Jorge Augusto Pereira "Jorge
do Ibéria". Foi um encontro
bastante movimentado que
contou com a presença dos
servidores do SAAE (Sistema de Água e Esgoto de
Manhuaçu). O Diretor da autarquia, José Alves de Aguiar,
respondeu a questionamentos
envolvendo o funcionamento
do SAAE e também como
está sendo elaborada a Política Municipal de Saneamento
Básico. Os parlamentares
ainda votaram projetos de lei,
resoluções, moções e indicações.
José de Aguiar pontuou
aos vereadores como está a
confecção da Política Municipal de Saneamento Básico.
Durante a apresentação, os
parlamentares fizeram vários
questionamentos sobre como

irá funcionar e tiraram as dúvidas, principalmente quando
se tratou de uma possível brecha para privatizar o SAAE,
o que foi repudiado pelo Legislativo.
Aproveitando a presença
do diretor, os funcionários do
SAAE estiveram na Câmara
para reivindicar os seus direitos. O servidor Nilton de
Cristo falou em defesa dos
servidores.
O Presidente da Câmara,
Jorge do Ibéria, comentou sobre a sessão. "Foi uma reunião
tranquila, mas com bastante
debate. A presença dos servidores foi muito importante. É
essencial que o povo participe
das reuniões para saber qual é
a verdade. Estamos de portas
abertas para atender todos os
manhuaçuenses", salientou.
Jorge do Ibéria apresentou
projeto que visa a regulamentação dos direitos dos servidores da autarquia. "Tem como

objetivo dar o direito ao servidor do SAAE que ele tinha
e agora não está tendo mais
com a administração atual. É
um projeto para regulamentar
a situação dos funcionários da
autarquia", explicou.
O vereador Fernando Lacerda, que fez vários questionamentos, alegou que a
Câmara fez o trabalho ideal.
"Ficamos satisfeitos com a
presença em massa dos servidores do SAAE. Saímos daqui com a certeza de que fizemos nosso papel. Na próxima
reunião já estaremos votando
este projeto, já que as dúvidas
que tínhamos, já esclarecemos. A reunião de hoje mostra que a Câmara participa
verdadeiramente e está atenta
aos projetos enviados pelo
Executivo", comentou.
O vereador Juninho Linhares também comentou sobre
o SAAE. "Foi uma reunião
produtiva. Fizemos vários

questionamentos ao Diretor
do SAAE, pois é uma autarquia que nos preocupa porque
se faltar água é a população
que sofre. A realidade é que
o SAAE não tem dinheiro
e parece que não vai fazer
nada. Infelizmente é uma situação triste para o povo que
acreditou nesta administração. Os funcionários vieram
reivindicar os seus direitos",
ressaltou.
O Diretor do SAAE, José
de Aguiar, fez avaliação do
encontro. "Faço um balanço
positivo da reunião e nós da
diretoria e nem o Poder Executivo queremos fazer nada
para desagradar os servidores.
Trabalhamos para um SAAE
bem reestruturado para dar o
melhor serviço possível para
a população como o melhor
tratamento de água e esgoto",
avaliou.
Homenagem a Ronaldo
Mariano
Um momento importante na sessão legislativa foi
a homenagem ao Policial

Civil, Ronaldo Mariano,
que recebeu Diploma de
Honra ao Mérito de autoria dos vereadores Jorge
Augusto Pereira, Paulo
César Altino, João Gonçalves Linhares Júnior,
Anízio Gonçalves de Souza, Juarez Cléres Elói e
Maurício de Oliveira Júnior, pelo ato de coragem
ao impedir um assalto,
na noite de quinta-feira,
10/03/2016, ao Posto Marília, no Bairro Santo Antônio, em Manhuaçu.
"O Mariano foi um policial de muita coragem ao
enfrentar o bandido e evitou o assalto. O mínimo
que a Câmara pode fazer é
reconhecer a coragem dele
por meio do diploma. Queremos valorizar cada vez
mais a Polícia Civil que
vem dando bom exemplo",
justificou Jorge do Ibéria.
"Não poderia deixar de
fazer esta homenagem. O
Mariano merece com certeza, pois foi um ato de
coragem e é um excelente

policial que engrandece
nossa corporação", elogiou
Juninho Linhares.
Projetos Aprovados
Aprovado projeto de lei
de autoria do Poder Executivo que autoriza o poder municipal a promover
repasse de recursos financeiros à Associação dos
Agricultores
Familiares
Orgânicos e Terapeutas Naturalistas de Manhuaçu e
região.
Também foi aprovado
projeto de lei de autoria de
Poder Executivo que dispõe
sobre a constituição como
Órgão do Sistema Muncipal de Defesa do Consumidor - SMDC - institui a coordenadoria Municipal de
Proteção e Defesa do Consumidor - Procon, o Conselho Municipal de Proteção
e Defesa do Consumidor
- COMPECON, institui o
Conselho Gestor do Fundo
Municipal de Proteção e
Defesa do Consumidor FMPDC.

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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Vereadores de Manhuaçu reúnem-se
com prefeito e secretários

Os vereadores de Manhuaçu reuniram-se com o Prefeito Nailton
Heringer e secretários municipais,
na tarde desta segunda-feira, 04/04.
O foco do encontro foi estreitar o
relacionamento entre o Poder Legislativo e Executivo a fim buscar
melhorias para a população. A reunião foi coordenada pelo Presidente
da Câmara Jorge do Ibéria.
Participaram os vereadores Juninho
Linhares, Fernando Lacerda, Paulo Altino, Aponísia dos Reis, Juarez Elói,
Gilson César, Cabo Anízio, Rogério
Filgueiras, Chico do Juquinha e Jânio
Garcia. Os secretários que participaram foram: Kilder Perígolo (SAMAL);
João Amâncio (Obras); Cristóvam Rocha (Fazenda); Mariza Clein (Cultura);
José Aguiar (SAAE); Macilon Breder
(Assistência Social) e Ueziler Nacari
(Chefe de Gabinete).

NEM DILMA NEM TEMER

A
Durante o diálogo, os secretários
apresentaram os problemas resolvidos
e as pendências. Em contra partida, os
vereadores pediram mais empenho dos
secretários, pois de acordo com eles,
várias demandas estão atrasadas e a
população está sofrendo com isto.
"Nosso objetivo é o bem da comunidade. A questão é que nós vereadores
estamos apresentando os pedidos a prefeitura que são solicitações da população e não somos atendidos. É bom ficar
claro que estamos fazendo o nosso trabalho dentro do nosso limite", justificou o Presidente da Câmara, Jorge do
Ibéria.
O Prefeito Nailton Heringer se comprometeu a resolver as pendências. "A
reunião foi muito boa para esclarecer
os fatos. O diálogo é muito importante
e estaremos empenhados em solucionar
os problemas apresentados", salientou.

presidente Dilma Rousseff
(PT) perdeu as condições de
governar o país.
É com pesar que este jornal
chega a essa conclusão. Nunca é desejável interromper, ainda que por meios
legais, um mandato presidencial obtido
em eleição democrática.
Depois de seu partido protagonizar os
maiores escândalos de corrupção de que
se tem notícia; depois de se reeleger à
custa de clamoroso estelionato eleitoral;
depois de seu governo provocar a pior
recessão da história, Dilma colhe o que
merece.
Formou-se imensa maioria favorável a seu impeachment. As maiores
manifestações políticas de que se
tem registro no Brasil tomaram as
ruas a exigir a remoção da presidente. Sempre oportunistas, as forças
dominantes no Congresso ocupam
o vazio deixado pelo colapso do governo.
A administração foi posta a serviço
de dois propósitos: barrar o impedimento, mediante desbragada compra
de apoio parlamentar, e proteger o
ex-presidente Lula e companheiros
às voltas com problemas na Justiça.
Mesmo que vença a batalha na Câmara, o que parece cada vez mais
improvável, não se vislumbra como
ela possa voltar a governar. Os fatores que levaram à falência de sua
autoridade persistirão.
Enquanto Dilma Rousseff permanecer no cargo, a nação seguirá
crispada, paralisada. É forçoso reconhecer que a presidente constitui
hoje o obstáculo à recuperação do
país.
Esta Folha continuará empenhando-se em publicar um resumo equilibrado dos fatos e um espectro plural
de opiniões, mas passa a se incluir

entre os que preferem a renúncia à
deposição constitucional.
Embora existam motivos para o impedimento, até porque a legislação
estabelece farta gama de opções, nenhum deles é irrefutável. Não que faltem indícios de má conduta; falta, até
agora, comprovação cabal. Pedaladas
fiscais são razão questionável numa
cultura orçamentária ainda permissiva.
Mesmo desmoralizado, o PT tem
respaldo de uma minoria expressiva; o
impeachment tenderá a deixar um rastro de ressentimento. Já a renúncia traduziria, num gesto de desapego e realismo, a consciência da mandatária de
que condições alheias à sua vontade a
impedem de se desincumbir da missão.
A mesma consciência deveria ter
Michel Temer (PMDB), que tampouco
dispõe de suficiente apoio na sociedade. Dada a gravidade excepcional desta crise, seria uma bênção que o poder
retornasse logo ao povo a fim de que
ele investisse alguém da legitimidade
requerida para promover reformas estruturais e tirar o país da estagnação.
O Tribunal Superior Eleitoral julgará
as contas da chapa eleita em 2014 e poderá cassá-la. Seja por essa saída, seja
pela renúncia dupla, a população seria
convocada a participar de nova eleição
presidencial, num prazo de 90 dias.
Imprescindível, antes, que a Câmara
dos Deputados ou o Supremo Tribunal
Federal afaste de vez a nefasta figura
de Eduardo Cunha –o próximo na linha de sucessão–, réu naquela corte e
que jamais poderia dirigir o Brasil nesse intervalo.
Dilma Rousseff deve renunciar já,
para poupar o país do trauma do impeachment e superar tanto o impasse que
o mantém atolado como a calamidade
sem precedentes do atual governo.
editoriais@grupofolha.com.br
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Professores terão
finalmente o aumento
definido pelo MEC
O Projeto de Lei nº
3396/15, que prevê o
reajuste de 11,36% definido pelo Ministério da
Educação (MEC) para
o piso da educação foi
aprovado em 2ª turno
por unanimidade, nesta quinta-feira (06/04),
na Assembleia Legislativa de Minas Gerais
(ALMG). A concessão
do aumento ocorrerá
com quase três meses de
atraso devido às sucessivas falhas do governador Fernando Pimentel,
do PT, na elaboração e
condução do projeto.
Não bastasse Pimentel
ter enviado a proposta
de lei somente em março, dois meses após a
definição do índice de
reajuste pelo MEC, a
matéria teve que ser alterada várias vezes por
não atender o acordo
firmado com a categoria, em maio de 2015.
O deputado Bonifácio
Mourão (PSDB) ressalta que, na primeira vez
que enviou o projeto à
Assembleia, Pimentel
propôs um abono no
lugar do reajuste. “Os
servidores não aceitaram e o governo recuou,
atrasando ainda mais a
tramitação da matéria
no Legislativo”, explicou. Segundo o deputado, o bloco de oposição
Verdade e Coerência
cobrou do governo celeridade para cumprir o
compromisso assumido com os professores,
exigindo um reajuste
integral com o mesmo
índice aplicado ao piso
nacional.
“Nós votamos favorável ao projeto, como
sempre estivemos desde
o início. Infelizmente o
governo atrasou muito
esse processo. Primeiro

mandou um projeto de
abono. Depois enviou
uma outra proposta,
que estava com erros na
elaboração. Deveria ter
corrigido o projeto com
um substitutivo e não
o fez, preferiu mandar
uma emenda para a Assembleia. A emenda foi
lida em plenário e, com
isso, o projeto teria que
voltar para comissão.
Para minimizar a repercussão negativa dessa
emenda, enviou uma
mensagem para retirá-la da pauta. Ou seja, o
governo enrolou os servidores ao mesmo tempo se enrolava em sua
própria incompetência”,
criticou Mourão.
Para o parlamentar, o
reajuste deveria ter sido
concedido
imediatamente após a definição
do índice pelo MEC,
conforme prometeu o
governador no ano passado. “Para fazer bonito com os professores,
Pimentel esteve na Assembleia e, num evento
repleto de pompas, firmou um compromisso
de que o reajuste seria
automático. Novamente, mentiu e enganou os
mineiros”.
Vetos
A aprovação teve que
aguardar também a discussão de quatro vetos
do governador, que por
falta de diálogo do governo travaram a pauta.
Com ampla maioria na
Assembleia, Pimentel
poderia ter resolvido de
forma mais democrática os vetos, aprovando
o parecer na Comissão
Especial e, em seguida,
no Plenário.
Assessoria de
Comunicação
Bloco Verdade e
Coerência - ALMG
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Jovens participam de juramento à
bandeira e entrega de CDI

A Décima Quinta Delegacia do Serviço Militar
de Manhuaçu promoveu
nesta sexta-feira, 08, na
quadra do Colégio Tiradentes, solenidade de
juramento à bandeira e
entrega do Certificado de
Dispensa de Incorporação
– CDI. Dos 305 jovens
que fizeram o alistamento, mais de 200 compareceram à cerimônia, comandada pelo Tenente do
Exército Gilson Antônio
de Araújo, Delegado da
Décima quinta Delegacia
do Serviço Militar.
O prefeito Nailton
Heringer participou da
cerimônia e destacou o
momento de cidadania
e maturidade dos jovens
que começam a reconhecer os compromissos com
a pátria, apesar de serem
dispensados do serviço
militar obrigatório. “Os
jovens têm as possibilidades de fazer concursos
públicos mesmo para as
forças armadas, porque
há esses espaços” – completou o prefeito de Manhuaçu.
“O jovem está com a
visão para o futuro neste
momento, cheio de força
e quanto mais informado
melhor. Nós parabenizamos essa turma imensa,
só aqui são mais de 200
jovens hoje, de mais de
300 convocados” – pontuou o prefeito. “Essa
massa jovem dominante

é muito importante como
força de trabalho, como
transformação e como futuro” – concluiu Nailton
Heringer.
Os jovens de Manhuaçu, que completaram 18
anos e fizeram o alistamento militar, participaram da solenidade marcada pela execução do
hino nacional, juramento
à bandeira e entrega do
Certificado de Dispensa
de Incorporação – CDI.
O tenente Gilson Araújo
lembrou que o documento recebido pelos jovens,
que mostra a quitação
com o serviço militar, é
cobrado por vários seguimentos da sociedade
e empresas, seja para emprego, retirada de passaporte junto a polícia
federal, faculdades entre
outros.
O certificado de dispensa não exime o jovem de servir o Exérci-

to. Segundo o Tenente
Gilson Araújo, o jovem
está apenas sendo dispensado do serviço militar obrigatório que é
previsto em lei. “Aqueles que sentem a vocação para o serviço
militar e caso queiram
continuar
prestando
serviço a pátria, podem
prestar concurso público para o Exército,
Marinha e Aeronáutica.
São diversos níveis de
escolaridade e de faixa
etária também” - pontuou.
A Décima Quinta Delegacia do Serviço Militar é responsável por 23
municípios da região, incluindo a Junta do Serviço Militar de Manhuaçu.
A solenidade de entrega
do certificado de dispensa aos jovens na cidade
ocorre três vezes ao ano,
sendo a próxima no mês
de agosto.

REATIVAÇÃO DO
TIRO DE GUERRA
Perguntado sobre a
possibilidade de volta do
Tiro de Guerra no município, o Tenente Gilson
Araújo afirmou que seria
muito importante. “A sociedade de Manhuaçu e
eu particularmente, torcemos para que haja esse
retorno do Tiro de Guerra que é, na verdade, uma
escola de civismo, que
ensina aos jovens valores
importantes que infelizmente vão se perdendo
ao longo do tempo” – comentou.
“Há uma previsão, com
uma lei assinada pelo prefeito Nailton Heringer no
ano passado, autorizando
a reativação do Tiro de
Guerra. Alguns trâmites
burocráticos devem ser
seguidos para que seja
reativado mas, no que depender do Exército brasileiro, o Tiro de Guerra
será reativado em Manhuaçu" - completou o
Tenente Gilson.
O prefeito Nailton Heringer afirmou que a reativação do Tiro de Guerra está sendo trabalhada.
“Faltam alguns ajustes
com o Exército mas temos trabalhado, tivemos
contato a pouco tempo
sobre esse assunto e estamos na expectativa de
haver a finalização dessa
negociação para termos
de volta o nosso Tiro de
Guerra”
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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.

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

Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema / MG

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA - GP (GABINETE DO
PREFEITO) - Decreto Municipal nº 424, de 4 de abril de 2016 - Dispõe
sobre concessão de promoção vertical, autoriza cessão de servidor e dá
outras providências. WILFRIED SAAR, PREFEITO MUNICIPAL, no uso
de suas atribuições legais, etc., considerando o disposto na Lei Municipal nº 688, de 23 de abril de 2010 e suas posteriores alterações, inclusive o art. 12-A no que pertine aos Assistentes de Turma; considerando
o cumprimento das exigências legais, conforme apurado em processo
administrativo com conclusão de licenciatura plena na Universidade de
Viçosa, Minas Gerais, decreta: Art. 1º Fica a Assistente de Turma Maria Aparecida Feitosa, AT1B, CPF 915.979.276-00, promovida verticalmente, ao nível 2, conforme art. 12-A da Lei 727/2012 e Lei Municipal nº
688, de 23 de abril de 2010 e suas posteriores alterações (plano de carreira) devendo os direitos da promoção serem pagos retroativos à data

do requerimento. Art. 2º Nos termos do que dispõe a Lei Municipal nº
380, de 17/5/1991 e outras, fica autorizada a cessão da servidora de que
fala o artigo anterior, com sua anuência, à Comarca de Ipanema, Minas
Gerais, com ônus para o MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA
(MG). Parágrafo único. Deverá ser elaborado convênio para materializar
a cessão de que trata o caput desta artigo. Art. 3º Este decreto entra em
vigor na data de sua publicação. Art. 4º Revogam-se as disposições em
contrário. GP (Gabinete do Prefeito), 4/4/2016. Willfried Saar, Prefeito
Municipal, SEMAF (Secretaria Municipal de Administração e Finanças).
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA - GP (GABINETE DO
PREFEITO) - Decreto Municipal nº 425, de 4 de abril de 2016 - Autoriza desconto de pagamento a maior em contracheque e dá outras
providências. WILFRIED SAAR, PREFEITO MUNICIPAL, no uso de

Adriana Silva
Fialho Cambuí
Diretora de Educação
Continuada
UNIVIÇOSA
pos.univicosa.com.br /
pos@univicosa.com.br

suas atribuições legais, etc., considerando que o DEPARTAMENTO
DE RECURSOS HUMANOS processou pagamentos a professores
dos anos finais do Ensino Fundamental sem considerar a proporcionalidade de carga horária determina na Lei Municipal nº 749/2013
e outras, decreta: Art. 1º Os pagamentos a maior realizados a professores empossados em cargos de professores nível 2, classe A,
referentes ao mês de fevereiro em março pode ser descontados nos
contracheques seguintes, em três parcelas iguais, sem atualização,
devendo, o DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS fazer
comunicado a cada servidor da ocorrência. Art. 2º Este decreto
entra em vigor na data de sua publicação. Art. 3º Revogam-se as
disposições em contrário. GP (Gabinete do Prefeito), 4/4/2016.
Willfried Saar, Prefeito Municipal, SEMAF (Secretaria Municipal de
Administração e Finanças).
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Sequestro: Jovem está bem e Reduto: Ladrões roubam carga de
polícia continua investigações aparelhos Xbox. 540 foram levados
Um final feliz para o sequestro da estudante Micaela do Amaral Faria, 16 anos,
de Orizânia, que ficou quase
24 horas em poder de bandidos. A jovem foi encontrada
numa casa abandonada na
região do Córrego Onça,
zona rural de Orizânia, na
noite desta quinta-feira,
07/04.
Quando a jovem apareceu na porta da casa de um
morador, rapidamente acionou a Polícia Militar. Ela estava bem e sem ferimentos.
Nas mãos dos
sequestradores
Micaela relatou aos policiais que foi rendida por
três indivíduos encapuzados.
Dois deles portavam arma de
fogo, a puxaram da van e a
colocaram no Audi, de cor
prata, roubado mais cedo.
Ainda segundo a jovem, dois
autores sentaram no banco
da frente do carro e um ao
seu lado, vindo a dar ordem
para que ficasse olhando somente para baixo.
A adolescente contou
também que, após aproximadamente uns quinze minutos transitando pela BR116, sentido ao município
de Divino, entraram em uma
estrada vicinal. Um dos bandidos pegou o celular dela e
afirmou que ligaria para o
pai da jovem com a intenção
de exigir uma quantia em
dinheiro.
Micaela Faria disse que os
bandidos fizeram ameaças
caso os pais não pagassem
o resgate.
A jovem disse que ficou
presa num quarto numa casa
aparentemente abandonada
na zona rural com suas mãos
e pés amarrados. Os autores
alegaram que havia alguém
vigiando e saíram.
Somente à noite, os homens retornaram, desamarraram suas mãos e pés, mandaram seguir até a casa mais
próxima e pedir socorro.
Aos policiais, Micaela
contou que os autores alegaram que viram o perfil dela
no Facebook e ficaram com
dó, por isso a libertaram.
A chegada em Orizânia
A jovem foi levada pelos
policiais até o quartel em
Orizânia, onde os pais a
aguardavam. Uma multidão
comemorou a chegada da
jovem. Em seguida, ela foi
acompanhada para a delegacia em Divino para prestar
informações.
Equipes das Polícias Mi-

litar e Civil se mobilizaram
durante todo o dia em buscas e investigações sobre o
paradeiro da jovem
O Delegado Ramon Sandoli, da Divisão de Operações Especiais (Deoesp)
da Polícia Civil de BH e o
O Tenente Batista, comandante do Pelotão da PM em
Divino contaram que o cerco aos autores foi um fator
positivo.
Desabafo
"Graças a Deus estou
bem, ele me protegeu
mais uma vez. Só tenho
a agradecer o carinho de
cada um de vocês, que se
preocuparam comigo, que
reservou um tempo de oração pela minha vida, desejando força a minha família, graças a cada um de
vocês eu pude dar aquele
sorriso em saber que estavam todos comigo. Obrigado mesmo gente, pelas
correntes de orações, pelas publicações no facebook, pela preocupação,
pela comemoração em
saber que eu estava bem,
pela mobilização de cada
região, pelas palavras de
consolo que deram a minha família, foram esses
fatores que me ajudaram
a ter paciência, e não se
sentir desamparada, amo
todos vocês", agradeceu
Micaela.
O sequestro
A jovem Micaela Faria,
16 anos, foi sequestrada
na noite desta quarta-feira,
06/04, na localidade de Córrego dos Dornelas, entre as
cidades de Orizânia e Divino, quando desembarcava
da van que a levava da faculdade em Manhuaçu para
sua residência.
Segundo informações, os
bandidos levaram a jovem à
força e deram uma coronhada na cabeça do motorista
da van.
Criminosos armados usaram um automóvel Audi
A3, roubado horas antes na

BR-116, nas proximidades
do trevo de acesso à Orizânia. Durante a madrugada o
carro foi encontrado incendiado, em Indaiá, e a jovem
ainda não foi localizada
Durante a madrugada, um
carro com as mesmas características do Audi A3 roubado, foi encontrado incendiado na zona rural de Divino,
porém, a jovem sequestrada
segue desaparecida.
A Polícia Militar assumiu
o registro da localização do
veículo e a perícia da Polícia Civil foi acionada para a
realização dos trabalhos técnicos, visando confirmar se
trata-se do A3 roubado.
De acordo com informações de moradores de Orizânia, a cidade está praticamente parada e dezenas de
policiais estão nas localidades fazendo a investigação.
O Cativeiro
Policiais encontraram na
manhã de sexta-feira, 08/04,
o cativeiro onde foi mantida
refém a estudante sequestrada na noite de quarta-feira,
06/04, na cidade de Orizânia.
De acordo com informações da Delegada de Divino, Dra Danielle Alves
Ribeiro, a estudante Micaela Faria foi acompanhada
dos policiais até o local
onde foi solta pelos criminosos, a cerca de 4 quilômetros da localização do
cativeiro.
Investigadores da Polícia
Civil seguiram o trajeto que
os criminosos teriam feito
com a estudante até uma
casa de difícil acesso, nas
imediações de uma mata
no alto do córrego da onça,
zona rural de Orizânia.
A jovem disse que ficou
presa num quarto numa casa
aparentemente abandonada
com suas mãos e pés amarrados. Os autores alegaram
que havia alguém vigiando
e saíram. Somente à noite, os homens retornaram,
desamarraram suas mãos e
pés, mandaram seguir até a
casa mais próxima e pedir
socorro.
Ainda segundo informações da polícia, são três indivíduos envolvidos no sequestro da estudante.
Possivelmente eles também são os autores do roubo
e incêndio do veículo Audi
A3, entre outros crimes
ocorridos recentemente na
região. As investigações continuam.
O Campeão/
com informações da PM

A PM está à procura
de ladrões que roubaram 540 Xbox One. Os
aparelhos estavam em
um caminhão assaltado
entre Reduto e Martins
Soares.
Motoristas que passavam pela estrada que liga
a BR 262 ao Córrego dos
Fagundes, chamaram a
polícia. Duas pessoas foram rendidas, o motorista
de um Gol e uma condutora de um Space Fox.
Segundo eles, quando
chegaram a um trecho da
estrada, encontraram o
caminhão baú fechando a
passagem e outro veícu-

lo, também baú. Os bandidos estavam fazendo o
transbordo da carga.
Os assaltantes renderam os motoristas, tomaram as chaves dos carros
e mandaram que ficassem
no local até que liberassem. Bandidos estavam
armados com pistolas.
Quando foram embora,
os ladrões devolveram
as chaves aos motoristas
e abandonaram o caminhão-baú aberto.
Carga
No interior do baú estavam 94 caixas contendo
dois aparelhos Xbox One

em cada. Pela dimensão
da carga levada, 270 caixas foram furtadas (totalizando 540 aparelhos de
videogame.
A PM apurou que os
bandidos haviam rendido
o motorista de um Pálio
da Prefeitura de Durandé, no trecho da Serra de
Jaguaraí, e o obrigaram a
seguir pela BR-262, levando ainda o motorista
do caminhão.
O caminhoneiro foi
encontrado no trevo de
Itabira. O funcionário da
Prefeitura de Durandé e
o Pálio foram liberados
também.

Homem morre em sua própria
armadilha para abater capivaras

Na manhã desta quinta-feira, 07/04, um homem
de 43 anos morreu por
disparo acidental de sua
própria arma, enquanto
montava armadilhas para
abater capivaras. O fato
aconteceu na zona rural de
Pocrane.

O homem chegou a ser
socorrido, mas não resistiu. Testemunhas disseram
que ele estava preparando
armadilhas para abater capivaras, momento que uma
das garruchas disparou em
sua perna, acertando sua artéria femoral.

O corpo está no IML de
Caratinga, para demais providências.
Foram apreendidas quatro garruchas de fabricação
artesanal, pólvora, espoletas, esferas e um cartucho
deflagrado calibre 36.
Manhuacu.com

Carro pega fogo na BR 116,
em Fervedouro

Um homem de aproximadamente 40 anos passou por um grande susto por volta das 10h30
desta terça-feira (05/04),
quando o carro que ele
conduzia começou a pegar fogo na BR 116.
O incêndio teria iniciado depois de um curto
na parte elétrica do veículo.
O motorista, que é
morador da cidade de
Fervedouro, seguia com
o carro pela rodovia sentido ao córrego Ribeirão do Jorge, zona rural,
quando então percebeu a
fumaça provocada pelo
fogo, que já havia se
alastrado pelo motor .
Evitando a destruição
completa do veículo, o
motorista parou imediatamente no acostamento
da rodovia e tentou conter as chamas, sem muito sucesso.
Apesar do susto, ninguém ficou ferido.
Fervedouro
Conectado
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ENTRETENIMENTO
LABIRINTO
Pastores e o bêbado
Dois pastores estão perdidos e um deles
pergunta para um homem que está bêbado:
- Com licença, você sabe me informar
onde fica a farmácia?
E o bêbado explica:
- Claro, fica ali na esquina virando a direita.
Os pastores agradecem, começam a seguir o caminho mas um pergunta ao outro:
- Será que não deveríamos ajudar aquele pobre homem que tomou o caminho da
bebida?
E o outro pastor responde:
- É verdade. Temos o dever de ensinar
a palavra do Senhor e ajudar aquele homem.
Eles voltam até o bêbado e perguntam:
- Moço, você gostaria que te ensinássemos o caminho de Deus?
E o bêbado responde:
- Vocês não sabem nem o caminho da
farmácia, imagine o caminho de Deus...

Bêbado na chuva
O bêbado entra em casa cambaleando,
erra a porta e vai direto pro banheiro.
Sua mulher acorda com o barulho, joga o
bebum debaixo do chuveiro e começa a
xingá-lo de tudo quanto é nome.
Ensopado, ele diz:
- Tudo bem... (hic) EU sou tudo isso que
você tá falando mas, pelo amor de Deus,
me deixa entrar que tá chovendo pra caramba aqui fora!

ÁRIES: Crie um terreno seguro pelo qual você transitar, por enquanto abstenha-se de fazer novos movimentos ou de inventar ondas diferentes. Agora dedique-se a preservar e consolidar o terreno que você já
conquistou.
TOURO: Faça as coisas do jeito que você entender, inclusive contrariando orientações e sugestões das
pessoas próximas, pois, mesmo que isso provoque discórdia os resultados falarão mais alto. Só que depois
da discórdia.
GÊMEOS: Recue, hoje você não está com essa
vitalidade toda para enfrentar os acontecimentos e
imaginar que sairia vitorioso. Temporariamente as circunstâncias superam sua força de vontade, por isso a
necessidade de recuar.
CÂNCER: Tudo seria mais fácil e melhor se todas
as pessoas colaborassem mais e reclamassem menos.
Esse objetivo um dia deixará de ser utópico, porque
as pessoas terão aprendido que o valor da colaboração
supera os outros.

sete erros

LEÃO: Agora haverá avanço, mas você precisará
provoca-lo. Por isso, considere que hoje seja um dia
de se expor mais do que o normal, um dia no qual você
encontrará ambiente propício para testar o alcance de
sua força.

Joãozinho e o táxi
Piadas do Joãozinho
Joãozinho chamou o táxi e perguntou:
- Moço, quanto o senhor cobra para me
levar para o aeroporto??
E o taxista respondeu:
- R$ 25,00.
- E as malas?
- As malas eu não cobro nada.
- Então leve as malas que eu vou a pé.
A loira e as sementes de maçã
Um homem vende sementes de maçãs
na rua. Uma loira chega e pergunta o que
ele está fazendo.
- Estou vendendo sementes de maçã
que fazem você ficar mais inteligente se
comê-las.
- Sério? E elas realmente funcionam?
- Bem, a senhora pode comprar e ver
por conta própria.
- Tudo bem, me dê 5 sementes.
- Está aqui, são 10 reais.
A loira deu o dinheiro, comeu a semente
e 2 minutos depois disse:
- Espere aí, por esse preço... Eu acho
que poderia comprar mais de 10 maçãs e
dentro delas conseguir mais sementes...
- Viu? Já está fazendo efeito.
- Nossa, é verdade moço!! Então me dá
mais 5...

HORÓSCOPO

VIRGEM: Este é um bom momento para você expor suas considerações e garantir que essas sejam, pelo
menos, ouvidas com atenção. Procure, através dessa
exposição, ampliar a perspectiva e que isso beneficie
a todos.
LIBRA: Nem tudo que você esperava acontecer deu
o resultado esperado, porém, sua alma não deve se ater
a alguns detalhes para concluir que tudo deu errado.
Está tudo em andamento, tudo é uma obra em curso.
Considere assim.
ESCORPIÃO: Num dia como hoje, no qual você
encontrará mais receptividade para os seus pedidos,
seria importante que você aproveitasse o ensejo fazendo contatos que sirvam aos interesses mais dignos e
elevados possíveis.
SAGITÁRIO: Faça pouco, mas faça bem. Prefira ir
devagar, seu espírito de aventura não precisa competir
com nada nem ninguém num dia como hoje, mas ater-se ao que seja necessário fazer e cumprir tudo com
rigor organizacional.

CURIOSIDADES

A ORIGEM DA LUA

Não se sabe ao certo como
a lua se originou, mas existem
inúmeras teorias que relatam
seu aparecimento em órbita. A
teoria mais aceita hoje diz que
a lua se formou através de uma
colisão entre o planeta Terra e
um corpo do tamanho de Marte, há aproximadamente 4,6 bilhões de anos.
Acredita-se que o choque entre os dois corpos aconteceu na
última fase do processo de for-

mação da Terra, quando parte
do seu núcleo se perdeu. Uma
nuvem de poeira se formou sobre a Terra em razão da colisão.
A parte perdida do núcleo sofreu um processo de condensação e se aproximou do plano da
eclíptica, que fez com que este
núcleo condensado entrasse
em órbita. Sua temperatura
após a condensação explica a
ausência de compostos voláteis nas rochas lunares.

CAPRICÓRNIO: Aposte um pouco mais alto que
de costume desta vez, neste momento você pode tentar
a sorte, considerando, é claro, que não há garantia de
bons resultados, apenas que há uma chance um pouco
maior de sucesso.
AQUÁRIO: O objetivo de hoje é você se sentir
bem, por isso, se as circunstâncias contrariarem esse
nobre objetivo, então você tem liberdade total para tomar as decisões que sejam mais fortes do que as circunstâncias.
PEIXES: Procure soluções simples para os problemas mais complicados que você enfrentar, mas se isso
parecer impossível, então a solução mais simples será
retirar-se para descansar, mesmo que haja obrigações
a cumprir.
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Globo planeja rodízio de apresentadores
no 'Vídeo Show' a partir de 2017

O "Vídeo Show"
pode passar por
uma nova mudança
em 2017 e, novamente, não ter apresentador fixo como
acontecia quando
foi lançado, em
1983. A informação
é do colunista Ricardo Feltrin, nesta sexta-feira (8).
Atualmente,Maíra
Charken e Otaviano Costa formam a
dupla titular do vespertino da TV Globo. Ocasionalmente,
Rafael Cortez - anunciado no mês passado como novo reforço no time de repórteres - e Joaquim Lopes substituem
o marido deFlávia Alessandra.
Em abril do ano passado, Monica Iozzi assumiu a apresentação ao lado de Otaviano, mas a atriz deixou o programa em fevereiro deste ano. A avaliação de alguns diretores
da emissora carioca é que a atração seja comandada a cada
semana por uma dupla diferente para ficar mais atraente e
divertida. Porém a decisão não é ainda um consenso. Caso
seja aprovada a mudança, os atores do primeiro time da
emissora carioca entrariam nesse rodízio. Isso porque em
alguns casos eles passam um tempo considerável fora do
ar recebendo seus salários sem trabalhar.
Sem titulares, atração geraria curiosidade, analisa funcionário
Além daqueles contratados da Globo. também seriam
chamados artistas sem contrato com outras redes de TV.
Um funcionário da emissora carioca avalia que eventuais
erros dos convidados deixaria o "Vídeo Show" mais divertido. E o telespectador ficaria curioso para saber quem iria
comandar o vespertino a cada cinco dias.
Ainda segundo a coluna, o "Vídeo Show" tem perdido,
constantemente, a disputa da audiência para o quadro de
fofocas "Hora da Venenosa" do "Balanço Geral SP", da TV
Record. Por isso, a atração da Globo abriu espaço para o
mesmo segmento de notícias.

Jennifer Lopez esbanja glamour
na final de programa

Jennifer Lopez tombou
as inimigas durante a noite
da última quinta-feira (7).
A jurado do American Idol
chegou com tudo no show
final do programa, que também marca o término do reality show musical, depois
de longos e bem-sucedidos
anos de exibição.
De vestido nude todo brilhante, ela apostou em uma
cauda longa e posou com
seu clássico ‘carão’ para os
flashes dos fotógrafos.
Divando, como sempre,
além de arrasar no look, ela
também arrasou na apresentação que fez durante
a final do programa. Com
suas bailarinas e bailarinos,
ela cantou pela primeira vez
seu novo single, Ain‘t Your
Mamma.

Globo nega 'geladeira' para Paula Fernandes
após gafe com Faustão: 'Bem-vinda'

No último domingo (3),Paula Fernandes passou por uma
saia justa durante o "Domingão do Faustão": ao pegar seu
violão para cantar "Pássaro de Fogo",a dona do hit "Piração" se irritou ao perceber que o ar condicionado do
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estúdio tinha desafinado seu violão e
falou um palavrão
ao vivo.
De acordo com o
colunista Ricardo
Feltrin, a situação
teria deixado Paula
em maus lençóis na
emissora, que não
desejaria mais chamá-la para programas da casa. No entanto, a Globo fez
questão de negar o
boato envolvendo a
cantora, sempre elogiada pela boa forma nas redes sociais,
ao ser procurada pelo site "Notícias da TV".
"Como o próprio Fausto Silva costuma dizer, 'quem
sabe, faz ao vivo'. E, como em todo programa ao vivo, o
público acompanha as atrações e também tudo o que acontece no palco, inclusive imprevistos e problemas técnicos.
Está aí justamente a graça e o valor de programas ao vivo,
que, desta maneira, fazem com que o espectador se sinta
parte também", dizia o comunicado.
A namorada do dentista Henrique do Valle é ainda elogiada pela emissora. "Ela se sentiu completamente confortável em dividir com Fausto e com o público um problema
em seu violão. Fausto, que há tantos anos brinca com essas situações, imediatamente interagiu e concordou com
a cantora. Paula foi, como sempre, extremamente profissional e cantou mais uma música, além do previsto. Paula
Fernandes é bem-vinda ao palco do 'Domingão' e de outros
programas da Globo, bem como seu talento e carisma",
encerrou o comunicado.
(Por Marilise Gomes)

Bruno Gagliasso é puro charme em evento

Bruno Gagliasso
arrasou no charme
e simpatia. O ator
esteve presente no
restaurante Dalva &
Dito, do chef de cozinha Alex Atala, para
olançamento de um
enxaguante bucal.
Garoto propaganda
da marca, ele posou
para os fotógrafos de
plantão e falou um
pouco sobre a nova
campanha.
Na festa estavam
também
Arlindo
Grund, Adriana Colin, Camila Klein, Fabiana Scaranzi, entre outros famosos.
Bruno fez questão de visitar a cozinha e ser fotografado
com a equipe que prepara as deliciosas refeições do local.

Apresentadora americana é demitida após
comentário racista no Facebook

A apresentadora americana Wendy Bell foi demitida pela emissora de TV
"WTAE" depois que postou
um comentário considerado
racista em sua página no
Facebook.
Wendy fez a afirmação
racista no dia 21 de março
ao comentar uma notícia
sobre um tiroteio ocorrido
no dia 9 de março, no qual seis pessoas foram mortas em
um bairro negro em Wilkinsburg, perto de Pittsburgh, no
estado da Pensilvânia.
Apesar de os dois suspeitos terem fugido, Wendy especulou que eles seriam negros. “Não precisa ser profissional
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para ter uma ideia dos assassinos (...) São jovens negros,
provavelmente adolescentes ou com cerca de 20 anos".
Após a polêmica, a jornalista chegou a apagar o texto
do Facebook e pediu desculpas. A emissora também se
desculpou e afirmou que as declarações da apresentadora
eram uma terrível "falta de juízo".
Natural de Calabasas, na Califórnia, a apresentadora estava na "WTAE" desde 1998.

Tici Pinheiro mostra barriga
trincada e sequinha em ensaio

Ticiane
Pinheiro
parou as redes sociais
durante a manhã desta
sexta-feira (8), para
mostrar um pouco dos
bastidores do ensaio
fotográfico que realizou para sua linha de
lingerie, durante a última quinta-feira (7).
A apresentadora da
Record, que é mãe de
Rafaella, fruto do casamento com Roberto
Justus, mostrou um
corpão escultural ao
posar de calcinha e
sutiã.
“Bom dia com essa
lingerie que é uma das
preferidas da minha
nova coleção @outletlingerie”,
escreveu
ela na legenda da foto.
Gata, a namorada de César Tralli deu um banho de beleza e recebeu elogios dos seguidores nas redes.

Fofura total! Beyoncé dá beijinho em Blue Ivy

Beyoncé encheu de
fofura seu site oficial
durante a última quinta-feira (7). A diva do
pop postou um clique
em que aparece dando
um beijinho na filha,
Blue Ivy, e os fãs logo
se derreteram e espelharam a foto pelas redes sociais.
Poderosa, a mulher de Jay-Z aparece
com um batom escuro
e toda produzida na
foto, enquanto Blue
mostrou todo seu estilo com um vestido rosa e cheio de babados na parte
debaixo.
Em sua página oficial, Beyoncé publica várias fotos dos
bastidores de sua vida, com direito a cliques de férias em
família e o backstage dos shows que faz ao redor do mundo.

Morre, aos 56 anos, o ator Flávio Guarnieri

Mais um ator se vai. Morreu na noite de quinta-feira
(7), aos 56 anos, Flávio Guarnieri.
A causa de sua morte ainda
não foi divulgada e a família
pede privacidade neste momento tão doloroso.
O corpo do ator será velado
e cremado no cemitério de Vila Alpina, em São Paulo, nesta
sexta-feira (8).
Flávio Guarnieri era filho de Gianfrancesco Guarnieri (1934
– 2006) e da jornalista Cecília Tompson, irmão do ator Paulo
Guarnieri e da produtora Mariana Guarnieri.
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Escola de Muay Thai em Manhuaçu

O professor de Muay Thai
Felipe Fagundes trabalha
como treinador há três anos
e neste período conseguiu
formar atletas vencedores em
competições de Muay Thai e
MMA, ele conta com um trabalho sério da equipe Gladiators Fight Team
"A parte social que sempre
procuramos destacar na luta
é ajudar o próximo de alguma maneira. Nosso objetivo
é formar atletas vencedores,
praticantes de arte marcial, e
que o Muay Thai os ajudem
de alguma forma na vida,
como pessoas, na formação
do caráter, saúde, fisica e
bem-estar das pessoas”. Diz
Felipe.
O professor Felipe é focado em seu trabalho e procura
seguir rigorosamente todos
os estatutos e ensinamentos
dos fundadores e mestres do
Muay Thai, sua equipe está
devidamente registrada e filiada aos órgãos competentes
como a Seishinkaikan Ring
Sports e Fusion Fight Team.
As pessoas interessadas
em aprender o Muay Thai
poderão comparecer em
nosso endereço Academia
Formafísio à rua Desembargador Alonso Starling, Centro Manhuaçu/MG. Horários
segundas, terças e quintas: às

6h, 9h, 18h30 e às 20h - Fone
984291720
História do Muay
Thai no Brasil
O Muay Thai, também conhecido como boxe Tailandês, é um esporte originado
na Tailândia, com mais de
1000 anos de existência. O
esporte teve muita popularidade, pois na época em que
começou teve o apoio do
rei da Tailândia, conhecido
como Tigre, o mesmo foi
um dos maiores lutadores da
história da Tailândia, e por
sua popularidade o treinamento também era ensinado nas escolas, além de ser
obrigatórios para os soldados. Em 1979 começou uma

nova modalidade no Brasil,
o Grão Mestre Nélio Naja
introduziu o Muay Thai, na
época mais conhecido como
Boxe Thailandês. Em 1980
foi inaugurado a primeira
associação, onde tinha como
presidente o Grão Mestre
Flavio Molina e em 1981
foi disputado o primeiro
campeonato entre o Rio de
Janeiro e o Paraná. Rio foi
o campeão. Ainda em 1981,
o fundador e presidente da
Confederação Brasileira de
Muay Thai (CBMT), Grão
Mestre Luiz Alves, fazia a
sua estreia como lutador de
Muay Thai.

Conhecido como um esporte de combate muito violento, com o uso dos cotovelos, joelhos, golpes com a
canela, chutes e também golpes giratórios.
As Cotoveladas podem
ser usadas em diversos ângulos, como na diagonal,
para cima ou para baixo.
Esse golpe é mais usado
quando a distância para o
adversário é pequena.
Os Joelhos são usados em
4 golpes diferentes: kao dode
- pulo para cima e com a mesma perna é dado um golpe
com o joelho; kao loi - pulo
para o lado e com a mesma
perna se dá à joelhada; kao
tom - joelhada para cima em
linha reta e o kao noi onde a
joelhada busca a coxa ou a
barriga do adversário.
Os socos também são utilizados de 4 formas: jab - soco
com a mão da frente buscando o queixo do adversário; o
direto é com a mão de trás
buscando também o queixo;
cruzado é o que cruza a linha frontal do adversário e o
upper é o soco de baixo para

cima buscando o queixo.
Os chutes no Muay Thai
são utilizados com o pé ou
com a canela e existem 3
formas: round kick o chute
circular que busca a coxa, canela ou cabeça, front kick é o
chute frontal que busca a defesa de um golpe e já preparar
para o ataque, spin back kick
com um giro acerta o adversário com o calcanhar.
Esta arte tem técnicas
de ataque e defesa, e é um
tipo de arte marcial onde
existe muito atrito com o
adversário.
Nos tempos em que o
Muay Thai surgiu na Tailândia, os monges budistas
tinham a tradição de tatuar o
corpo para se ter a proteção
divina, e com isso também
acreditam que têm a capacidade de conseguir a admiração dos adversários. E esta
tradição também existe no
Brasil, a grande maioria dos
lutadores tem tatuagens pelo
corpo. O simbolo no Muay
Thai é a cobra Naja, pois
como a Naja os lutadores devem ter um bote veloz e pre-

Alcione Alves Santos, secretária de administração da
Madereira Lemos e Carroceria Lemos. Parabéns pelo
seu aniversário do dia 23 de abril. Felicidades mil

ciso e também bom reflexo.
Referências:
http://esporte.hsw.uol.com.
br/muaythai5.htm
http://www.sobresites.coom/
artesmarciais/muaythai.htm
TECNICAS BÁSICAS
O Muay Thai é uma técnica de luta de contato muito
eficiente em função de sua
prática ser o mais próximo
do combate real possível. Durante os treinos o praticante
não aprende só a dar golpes
como também a recebê-los. O Muay Thai é uma
técnica eficiente porque é
dinâmica,durante sua prática
a defesa de um golpe é um
novo ataque ou uma defesa
seguida de um ataque seguidamente. O praticante de
Muay Thai visa o nocaute e
não marcar pontos, os golpes
são dados sequencialmente e
não isolados. Quando o Muay
Thai se tornou uma forma esportiva de luta ele englobou
técnicas de boxe ocidental
(boxe inglês) a seu arsenal de
técnicas devastadora.

