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EDITORIAL

Esquerda e direita o que
é e como começou?
Nas eleições mais recentes que tivemos no Brasil, o Brasil assistiu a uma
onda de discursos agressivos, especialmente nas redes sociais, que se dividiam
em dois lados: os de esquerda e os de direita, associando ao PT governo e ao
PSDB da Oposição.
É muito difícil definir um posicionamento político apenas pelo viés partidário,
de um ou de outro político, pois iremos encontrar a maioria que já transitaram
de um ou do outro lado, pode ser uma armadilha repleta de estereótipos, já que
essa divisão binária não reflete a complexidade e contradições da sociedade.
O fato é que não existe um consenso quanto a uma definição comum e única
de esquerda e direita. Existem “várias esquerdas e direitas”. Isso porque esses
conceitos são associados a uma ampla gama de pensamentos políticos.
Mas como tudo isso surgiu, as ideologias “esquerda” e “direita” foram criadas durante as assembleias francesas do século 18. Nessa época, a burguesia
procurava, com o apoio da população mais pobre, diminuir os poderes da
nobreza e do clero. Era a primeira fase da Revolução Francesa (1789-1799).
Com a Assembleia Nacional Constituinte montada para criar a nova Constituição, as camadas mais ricas não gostaram da participação das mais pobres,
e preferiram não se misturar, sentando separadas, do lado direito. Por isso, o
lado esquerdo foi associado à luta pelos direitos dos trabalhadores, e o da direita
ao conservadorismo e à elite.
Dentro dessa visão, ser de esquerda presumiria lutar pelos direitos dos trabalhadores e da população mais pobre, a promoção do bem-estar coletivo e da
participação popular dos movimentos sociais e minorias. Já a direita representaria uma visão mais conservadora, ligada a um comportamento tradicional,
que busca manter o poder da elite e promover o bem-estar individual.
Com o tempo, as duas expressões passaram a ser usadas em outros contextos.
Hoje, por exemplo, os partidários que se colocam contra as ações do regime
vigente (oposição) seriam entendidos como “de esquerda” e os defensores do
governo em vigência (situação) seriam a ala “de direita”.
Para o filósofo político Noberto Bobbio , embora os dois lados realizem
reformas, uma diferença seria que a esquerda busca promover a justiça social
enquanto a direita trabalha pela liberdade individual.
Após a queda do Muro de Berlim (1989), que pôs fim à polarização EUA x
URSS, um novo cenário político se abriu. Por isso, hoje, as palavras ‘esquerda’
e ‘direita’ parecem não dar conta da diversidade política do século 21. Isso não
quer dizer que a divisão não faça sentido, apenas que ‘esquerda’ e ‘direita’
não são palavras que designam conteúdos
fixados de uma vez para sempre. Podem
Fale com a redação
diversos conteúdos conforme os
contato@jm1.com.br designar
tempos e situações. No Brasil, essa divisão
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se fortaleceu no período do governo Militar,
onde quem apoiou o governo dos militares
era considerado da direita, e quem defendia o regime socialista, de esquerda.
Com o tempo, outras divisões apareceram dentro de cada uma dessas ideologias. Hoje, os partidos de direita abrangem conservadores, democratas-cristãos,
liberais e nacionalistas, e ainda o nazismo e fascismo na chamada extrema
direita. Na esquerda, temos os social-democratas, progressistas, socialistas
democráticos e ambientalistas. Na extrema-esquerda temos movimentos simultaneamente igualitários e autoritários.
Há ainda posição de "centro". Esse pensamento consegue defender o capitalismo sem deixar de se preocupar com o lado social. Em teoria, a política
de centro prega mais tolerância e equilíbrio na sociedade. No entanto, ela
pode estar mais alinhada com a política de esquerda ou de direita. A origem
desse termo vem da Roma Antiga, que o descreve na frase: "In mediun itos"
(a virtude está no meio).
Para os brasileiros a diferença entre as ideologias não parece tão clara. Em
2014, durante as eleições, a agência Hello Research fez um levantamento em
70 cidades das cinco regiões do Brasil perguntando como os brasileiros se
identificavam ideologicamente. Dos 1000 entrevistados, 41% não souberam
dizer se eram ideologicamente de direita, esquerda ou centro. Não há nenhum
partido no Brasil que se define como direita, apenas o PMBr Partido Militar
Brasileiro, que deve ser aprovado ainda este ano, que é definido como direita.
Direita e esquerda também têm a ver com questões morais. Avanços na legislação em direitos civis e temas como aborto, casamento gay e legalização das
drogas são vistas como bandeiras da esquerda, com a direita assumindo a defesa
da família tradicional. Nos Estados Unidos, muitos eleitores se identificam com
a chamada direita cristã, que defendem a interferência da religião no Estado
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Interferir é da essência do Poder Judiciário
Se existe algo de bom em qualquer crise é o aprendizado que se pode tirar
das medidas tomadas para resolvê-la. De início, todos ficam meio atônitos
durante o processo para encontrar a solução.
Isso é o que vem ocorrendo no Brasil, nesse momento de crise econômica
e política. No campo político, as distorções são mais profundas, porque nele
a regra são a esperteza, o oportunismo, a malandragem.
Pelas artimanhas utilizadas para atrapalhar a apuração do Conselho de
Ética sobre suas traquinices na política no dia 5 de maio de 2016, o Supremo
Tribunal Federal decidiu suspender o exercício do mandato do deputado
Eduardo Cunha e, por consequência, seu posto na presidência da Câmara.
Essa decisão deveria ter merecido destaque pelo ineditismo. Só. Mas os
inúmeros especialistas do direito, da imprensa e da política, como é praxe
nessas situações, externaram uma preocupação excessiva com a previsão
constitucional da não interferência entre os Poderes da República.
Parece que se esqueceram de que o princípio da criação dos poderes
tem exatamente a função de equilibrar a atuação deles para que nenhum
abuse de suas prerrogativas sobre os cidadãos, nem sobre o outro Poder.
Com esse balanceamento, busca-se evitar o soberano, o absolutismo. Mas,
como diria minha saudosa mãezinha: os especialistas “indoidaram” de vez.
Ainda mais quanto à ingerência do Poder Judiciário, em que “o STF é a
última trincheira da cidadania”, como costuma lembrar o ministro Marco
Aurélio Mello. A função precípua é exatamente a de interceder onde houver
descumprimento das normas legais, seja por quem for, desde que tenha
prerrogativa de foro para ser julgado pela Suprema Corte.
De inusitado mesmo, apenas o fato de essa preocupação generalizada só
ocorrer agora e nunca ter sido manifestada antes em defesa de vereadores
e prefeitos de pequenas cidades, quando foram, ou são, afastados de suas
funções por juízes de primeira instância.
Essa construção de inalcançáveis pela Justiça visa beneficiar a turma do
andar de cima. A troco de quê? Não se sabe. Ela existe, assim como as
forças ocultas mencionadas por Jânio Quadros.

Qualquer pessoa, em qualquer cargo, de qualquer Poder, pode ser julgada
pela Justiça. Isso parece óbvio, ululante. A interferência constitui a essência
do Poder Judiciário. É contraditório afirmar o contrário. Nada está acima ou
fora da apreciação do Poder Judiciário (CF, art. 5º, XXXV).
Esse entendimento é um dos alicerces da construção do próprio direito.
Tem por objetivo evitar a sobreposição dos mais fortes sobre os mais fracos,
em que aqueles impõem suas vontades e decisões sobre os demais quando
e como bem entenderem, além de não deixar a resolução de conflitos entre
os particulares na base do dente por dente, olho por olho.
A tão decantada violação da independência entre os Poderes se aplica
na sua gestão administrativa, na sua operacionalidade, desde que em conformidade com as normas legais, regra da qual não escapa nem o próprio
Poder Judiciário.
O Supremo não só pode, como deve interferir em tantos atos e de qualquer Poder que tenha ferido a lei, a Constituição. Tantos quantos... tantos
quantos... Até alguns ministros se justificavam, como a dizer: “olha, estamos
sendo obrigados a fazer isso; não é da nossa vontade”.
Instituições não possuem vontade própria. O que deve ser feito tem de
ser feito. Ponto.
Os ministros do STF deveriam ser alertados de que têm o dever de atuar
quantas vezes forem provocados. E a eles cabe verificar autoria, materialidade, circunstâncias e todos os demais elementos que compõem um processo
judicial. A origem do ato, não importa de que Poder, não tem nenhuma
relevância jurídica para se eximir da apreciação pelo Poder Judiciário.
Ao contrário do que apontam os espertos defensores do andar de cima,
essas decisões não enfraquecem a democracia. Isso é a democracia; é a
democracia na sua pujante plenitude.
Pedro Cardoso da Costa – Interlagos/SP
Bacharel em direito
Atenção: Bituca é reciclável – www.bitucaverde.com.br
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Exonerados perderam
o foro privilegiados
Com o afastamento de Dilma Rousseff e a consequente
exoneração de seus colaboradores, cinco ex-ministros sob
investigação na Lava Jato
podem ser investigados e processados na Justiça Federal de
Curitiba, sob os cuidados do
juiz Sérgio Moro.
A hipótese, porém, pode não se confirmar caso o ministro
relator no STF dos casos relativos à Lava Jato, Teori Zavascki, decida que eles podem continuar sendo investigados
no STF porque estariam relacionados a fatos investigados
no tribunal.
Com a exoneração divulgada pelo "Diário Oficial" na
quinta (12), perderam o foro no STF os ministros Aloizio
Mercadante (Educação), Edinho Silva (Secretaria de Comunicação Social), Jaques Wagner (Gabinete Presidencial),
José Eduardo Cardozo (Advocacia Geral da União) e Ricardo
Berzoini (Governo).
Outro alvo da Operação Lava Jato, o ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva chegou a ser nomeado ministro por
Dilma, mas o ato teve sua eficácia suspensa por decisão
judicial.
Mercadante, Wagner, Cardozo e Berzoini passaram a ser
alvo de apuração a partir da delação premiada do então senador Delcídio do Amaral (ex-PT-MS), que teve seu mandato
cassado pelo Senado na quarta-feira (11). Edinho Silva foi
citado por Delcídio e por outro delator, Ricardo Pessoa, da
UTC Engenharia.

5 anos perdidos com Dilma
Os devaneios do governo da presidente Dilma levaram a
economia brasileira a quedas seguidas e inéditas no Produto
Interno Bruto, levando o PIB ao nível de 2011. Ao fim do
primeiro ano de mandato de Dilma, o PIB atualizado pela
inflação oficial foi de R$ 5,6 trilhões, exatamente o mesmo
previsto para este ano, de acordo com os últimos relatórios
com previsões de mercado divulgados pelo Banco Central.
Os últimos 5 anos de governo Dilma já são considerados
perdidos e, no âmbito econômico, é como se o governo Dilma
nunca tivesse existido. A estadia de Dilma na Presidência
da República, pelo menos na área econômica, é de soma 0:
perdeu tudo que conquistou. Bons tempos em que o dólar era
cotado a R$ 1,65 quando Dilma tomou posse. O litro da gasolina custava R$ 2,59, e o barril do petróleo valia US$ 92,66.

Novos valores das multas
A Lei, 13.281/2016 alterou
os valores das multas de trânsito, a partir do dia 01 de
novembro de 2016. Art. 284
- §1'. Caso o infrator opte
peto sistema de notificação
eletrônico e opte por NÃO
RECORRER, poderá efetuar
o pagamento com 40% de desconto, até seu vencimento.
CONFIRA OS NOVOS VALORES:

FONTE: DESPACHECAR - Rua Santa Rita, 101/106,
centro Muriaé MG - Jackson Fernandes é especialista em
trânsito e mobilidade urbana.

Um breve relato de um radialista
Wantuil Ferreira,
Santa Margarida,
MG. Ainda menino,
aos 10 anos já era
balconista, Bazar
Colôsso, saudoso
José Pereira Lima.
Lá, muito aprendi,
inclusive datilografia
e melhoria de caligrafia. Muitos dizem que tenho letra
bonita. Atendia os
fregueses, gente da Cidade e também do meio rural. Um
velho rádio Imperador e, a recepção o dia todo na Rádio
Aparecida, ondas curtas, 31 metros. Tinha de cór na mente
todos os programas e seus apresentadores, Jamil Neto, Toledo Júnior, Stip Júnior, Tatu, Regina Maria, Terezinha de
Jesús, Padre Vítor, Padre Galvão; também a voz marcante de
Rogério Braga, Jornal Falado, horário nobre 11,30hs. Algum
tempo depois morei alguns meses em Aparecida trabalhando
no Hotel Saturno, do Sr. Felício Sette. Saudades de um tempo
bom e, coisas boas em minha memória.

Governo bloqueia Bolsa Família de
17.000 funcionários públicos
Suspeita é de que
beneficiários recebam dinheiro do
programa de forma
irregular
O Ministério
Desenvolvimento
Social bloqueou o
pagamento do Bolsa
Família a mais de 17.000 servidores públicos responsáveis
pela gestão do programa. A suspeita é de que 16.915 funcionários e 183 gestores estejam recebendo o dinheiro de
forma irregular. O governo federal determinou aos municípios
que investiguem os casos.
Funcionários públicos podem ser beneficiários do programa, desde que se encaixem nos requisitos: a família precisa
ter renda mensal inferior a 154 reais por pessoa. Em nota,
o MDS informou que os pagamentos foram bloqueados na
folha de junho por "precaução", depois que os processos de
controle identificaram a presença dos funcionários públicos
entre os beneficiários. Atualmente, 13,7 milhões de famílias
no país recebem Bolsa Família.
Fonte Revista Veja

Servidores da segurança pública
fazem novo protesto
Policiais militares,
civis, bombeiros,
agentes penitenciários e socioeducativos realizaram mais
um ato de repúdio
contra as ações do
Governo do Estado,
solicitando, principalmente, o pagamento integral no 5º dia útil. O parcelamento dos salários
dos servidores da segurança pública ocorre desde janeiro
deste ano. Os servidores também reivindicam a reposição
salarial de 11,36%, bem como a garantia e a manutenção
dos direitos já conquistados. A mobilização ocorreu nesta
quarta-feira, 11/5/2016, às 13h, na Praça Tiradentes e os
manifestantes seguiram a pé até a Praça da Liberdade, onde
fizeram seus protestos.
A região de Manhuaçu também foi mobilizada com um
ônibus que levou policiais filiados ao Centro Social de Cabos e Soldados (CSCS), que é liderado pelo Cabo Ferreira
na região.
Fernando Pimentel, do PT, até o presente momento, não

pagou as férias-prêmio de quem foi para a reserva, não
pagou as ajudas de custo, nem as diferenças de promoção.
Dos 157 mil servidores estaduais que estão recebendo seus
salários em três parcelas, cerca de 120 mil são servidores da
segurança pública.

Meirelles não descarta volta da CPMF
O novo ministro da Fazenda,
Henrique Meirelles, não descartou a utilização de impostos,
como a Contribuição Provisória
sobre Movimentação Financeira (CPMF), para equilibrar
as contas públicas ante o déficit
elevado do setor. O ministro
admitiu, porém, que o nível
de tributação do país é alto e
que é preciso diminuir o peso
dos impostos em relação ao
Produto Interno Bruto (PIB) para estimular o crescimento
da economia. Meirelles deixou claro que haverá aumento de
impostos caso seja necessário e que esta alta será temporária.
“A prioridade hoje é o equilíbrio fiscal, o estabelecimento
do equilíbrio da dívida pública. Não há dúvida que caso seja
necessário um tributo ele será proposto, mas certamente
temporário, porque sabemos que o nível de tributação já
é elevado e um fator negativo para o crescimento”, disse.
Meirelles destacou que a carga de impostos no Brasil é uma
das mais elevadas entre os países emergentes.

Baixa produtividade da indústria é
entrave ao crescimento do país
Quando a economia brasileira deu sinais de recessão, a
indústria de manufaturados já pedia socorro há mais de uma
década. A contribuição do setor para o Produto Interno Bruto
(PIB) encolheu nos últimos quinze anos, de 15,1% em 2000
para 9% em 2015.
A supervalorização do real em relação ao dólar durante o
boom das commodities causou um aumento no consumo de
produtos importados, desestabilizando a balança comercial.
Os custos de produção, que já eram altos ficaram ainda
maiores. Os produtos brasileiros perderam competitividade
e os especialistas começaram a falar em desindustrialização.
Com a crise econômica e a situação internacional desfavorável, houve desvalorização significativa do real, o que
deu à indústria algum espaço para respirar. Mas o cenário
negativo afetou os investimentos e causou uma queda na
demanda por produtos industrializados. A crise política
tornou mais grave a situação, gerando incerteza sobre a
capacidade das lideranças de colocar a economia nos eixos.
“A indústria, já abatida, teve que se adaptar da pior forma
possível: cortou gastos e demitiu funcionários”, diz Luiz
Fernando Furlan, ministro de Desenvolvimento, Indústria e
Comércio no governo Lula.

Paulinho da Força diz serem
'estapafúrdias' ideias de Meirelles
sobre Previdência
Um dos principais articuladores
do impeachment
de Dilma Rousseff, o deputado
federal Paulo
Pereira da Silva
(SolidariedadeSP) criticou fortemente as ideias do
novo ministro da
Fazenda, Henrique Meirelles, do governo interino Michel
Temer, sobre a Previdência.
O presidente da Força Sindical classificou as falas de
Meirelles como "estapafúrdias".
Em comunicado, ele defendeu que "qualquer mudança
na Previdência Social precisa ser amplamente discutida na
sociedade".
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CANTINHO DE FÉ
por

Pr. João Soares
da Fonseca
"se o governo [Temer] não funcionar, [o PSDB] cai fora"
Fernando Henrique Cardoso - ex-presidente. Para a cúpula do PMDB

MINISTROS JURARAM A TEMER QUE SÃO INOCENTES
Escolhas de Michel Temer para o ministério foram recebidas
com reserva em razão do histórico de algumas delas em
denúncias, até na Lava Jato. Esses ministros, velhos companheiros de PMDB do presidente, garantiram-lhe que não
temem investigações. Michel Temer decidiu conceder-lhes
crédito de confiança, mas todos estão cientes de que nada
será feito para protegê-los, diante eventuais investigações.
TURISMO
Henrique Alves (Turismo) é um dos novos ministros citados na Lava Jato: teria recebido propina de Leo Pinheiro, o
ex-presidente da OAS.
GOVERNO
Geddel Vieira Lima (Secretaria de Governo) é citado em
mensagens no celular de Leo Pinheiro, suspeito de receber propina do empreiteiro.
FORO GARANTIDO
Tanto Henrique Alves quanto Geddel Vieira Lima não têm
mandato e, portanto, não tinham foro privilegiado até serem nomeados ministros.
OPÇÃO TÉCNICA
Sinalizando que nada fará contra a Lava Jato, Michel Temer decidiu manter o diretor-geral da Polícia Federal, Leandro Daiello.
IMPEACHMENT VAI PREJUDICAR O PT NAS ELEIÇÕES
Senadores do PT se dizem pressionados por prefeitos do
partido, às vésperas da eleição, a serem comedidos na apresentação de recursos contra o impeachment de Dilma, atrasando o andamento do processo no Senado. A ideia é “virar
a página” antes do início da campanha. O impeachment preocupa especialmente o PT-SP. O prefeito Fernando Haddad,
por exemplo, teme perder aliados como o PR de Tiririca.
IMAGEM TÓXICA
Partidos próximos ao antigo governo federal tentam se
afastar da imagem tóxica de Dilma e do PT pois querem
“ocupar o vácuo”.
VÁCUO NÃO EXISTE
Apesar do empenho de partidos como o PR, PP, PTB e
até Rede e PCdoB, descolando-se do PT, a vinculação a
Dilma os prejudicaria.
QUEIMOU
Pesquisa nacional do Instituto Paraná, em abril, mostrou
que 62,2% dos eleitores não votarão em candidato pró-Dilma, no impeachment.
TROPA MORTADELA
O ex-chefe da Casa Civil de Dilma afirmou
em conversa reservada que várias vezes
aconselhou a presidente afastada a renunciar. Mas, segundo Jaques Wagner, ela dizia ser necessário “motivar a tropa”.
COLARINHO BRANCO
Faz a delícia de rodas em Brasília a história de um lobista
que todos os dias acorda antes do amanhecer, toma banho, veste paletó e gravata, senta e aguarda a PF bater à
porta. Fica assim até sair para o trabalho. Sua explicação
aos amigos: “Vestindo pijamas, eles não me pegam!”
DEBANDADA
O PT está preocupado com o estrago que o impeachment
e a crise moral causam nas prefeituras. Mais de 70 prefeitos eleitos pelo PT em 2012 não estão mais no partido;
redução de 12% dos 619 eleitos.
PROVIDÊNCIA URGENTE
Osmar Terra (Desenvolvimento Social e Agrário) tem um tru-

que para um ministro novato que não conhece ninguém na repartição: fazer amizade, primeiro, com a mulher do cafezinho.
ASPONE OU ASMENE?
Se não extinguir, Michel Temer poderia ao menos simplificar uma típica boquinha petista: “Coordenação de Palácios
da Coordenação-Geral de Administração Geral da Diretoria
de Recursos Logísticos da Secretaria de Administração da
Secretaria-Executiva da Secretaria de Governo”.
PÓS-IMPEACHMENT
Teve festa com a saída de Dilma até no bairro do Che Guevara, em Belém, no Colégio Carlos Marighella, inaugurado
por Jaques Wagner em Salvador, e no colégio Carlos Lamarca, em Itaeté (BA).
SINCERICÍDIO
Pegou mal a declaração de Fernando Henrique Cardoso de que “se o governo [Temer]
não funcionar, [o PSDB] cai fora”, disse o ex-presidente. Para a cúpula do PMDB, muito
ajuda quem não atrapalha.
PERGUNTA NA FILA DO SINE
Como os 23 mil petistas que ocupavam boquinhas no governo Dilma vão sobreviver longe dos cofres públicos?
AFASTADO, CUNHA CUSTA MAIS R$ 125 MIL POR MÊS
Mesmo sem trabalhar, o presidente afastado da Câmara, deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), custa mais de R$ 125
mil por mês. Tudo bancado pelo contribuinte. Só o salário de
mais de R$ 33,7 mil somado aos R$ 92 mil de verba de gabinete batem os R$ 125 mil. De acordo com o 1o secretário
da Mesa Diretora da Casa, Beto Mansur (PRB-SP), Cunha
perdeu apenas a boquinha do “cotão”: cerca de R$ 35 mil.
BOA VIDA
Custo das regalias como carros oficiais e motoristas, seguranças, e os jatinhos da FAB não se encontram nos custos
mensais de Cunha.
MINHA CASA, MINHA VIDA

jsfonseca@pibrj.org.br

Quem ama perdoa
Tendo conquistado o mundo todo, o jovem Alexandre, o
Grande, quis ter a sua imagem fixada num quadro a óleo.
Para isso, convocou o melhor artista de todo o reino. Alexandre fez questão de dizer ao artista que queria um retrato
de frente, e não de perfil. Isso criava um grave problema
para o artista: o Grande Alexandre tinha uma grande cicatriz na face, consequência de um ferimento de guerra. Mas
a genialidade do artista inventou uma solução: pediu que
o imperador se sentasse à mesa, apoiando o queixo numa
das mãos. Em seguida, fez com que os dedos de Alexandre
cobrissem a cicatriz.
É da essência do verdadeiro amor cobrir os defeitos do
amado. Ao invés de procurar realçar e expor as falhas do
outro, aquele que ama sempre procurará ignorá-las. Amar
é não jogar no ventilador os erros das pessoas, sabendo que
nós também temos as nossas cicatrizes e, por isso, também
precisamos da misericórdia alheia.
Escrevendo aos gálatas, Paulo deixa esta preciosa instrução: “Irmãos, se alguém for surpreendido em algum
pecado, vós, que sois espirituais, deveis restaurar essa
pessoa com espírito de humildade. E cuida de ti mesmo,
para que não sejas tentado também” (Gálatas 6.1).
A expressão “ser surpreendido em algum pecado” deixa
implícito que a prática do pecado na vida do crente não
é algo corriqueiro. É, antes, uma surpresa, uma lamentável surpresa. Mesmo sabendo que o piso da vida cristã é
escorregadio, o crente não vive no chão. O fato de cair
surpreende a todos.
Nenhum pecado, porém, está além da possibilidade
do perdão, exceção feita à chamada “blasfêmia contra o
Espírito Santo”, que é rejeitar conscientemente o plano de
salvação que Deus idealizou para nós em Cristo. A divina
misericórdia acena para nós com a bandeira do perdão. Se
Deus nos perdoa e esquece os nossos pecados (Hebreus
10.17), nós também precisamos aprender a perdoar os que
erram e estender a mão para levantá-los.

Eduardo Cunha ainda desfruta da Residência Oficial de
800 metros quadrados no Lago Sul, em Brasília, com 4
quartos, escritório e piscina.
TUDO IGUAL
Mansur justifica a mamata conferida ao peemedebista. “Ele
(Cunha) vai ter uma simetria: o que foi dado para Dilma,
ele terá”.
CASO DE POLÍCIA
Eduardo Cunha não dá expediente na Câmara desde o dia
5. Seu mandato foi suspenso pela Justiça por atrapalhar
investigações.
PRAZO DE 6 MESES
O prazo do Senado para julgar Dilma é de 6 meses, mas
não chegará a tanto. No caso do ex-presidente Fernando
Collor, foram 90 dias.
MINISTRA ADMIRADA
Mineira como Antônio Anastasia (PSDB-MG), relator do
impeachment, Cármen Lúcia é uma das mais admiradas
magistradas brasileiras.
MISSÃO CUMPRIDA
O senador Vicentinho Alves (PR-TO) adorou os instante de
celebridade como portador da intimação para tocar Dilma
pra fora do Planalto. Ainda assim, para ele, a missão nada
teve de mais agradável.
PENSANDO BEM…
…ao contrario do que Dilma et caterva propalava, depois do PT
não veio o dilúvio. Talvez apenas o Delúbio em nova cadeia.

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE
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Café mineiro agrega tecnologia e qualidade com apoio
do Estado e atrai atenção de multinacionais

Q

Bebidas especiais ganham espaço no Brasil e no mundo; cultivares
lançadas pela Epamig garantem evolução dos grãos para os produtores

uem não gosta de um
bom cafezinho passado na hora? Em Minas
Gerais, o café – seja ele puro
ou misturado com leite – é
uma tradição, e não é só nas
mesas dos mineiros: o estado é também o maior produtor brasileiro do grão. Com
o auxílio da tecnologia e de
pesquisas desenvolvidas pela
Epamig – Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas
Gerais (ligada à Secretaria de
Estado da Agricultura e Pecuária), por meio do Programa
de Melhoramento Genético
Cafeeiro, o café mineiro vem
evoluindo em qualidade para
acompanhar as exigências e
tendências do mercado – e os
resultados têm sido expressivos.
Os estudos em melhoramento genético do café começaram na Epamig na década
de 1970, após a ferrugem,
principal doença do cafeeiro,
ser constatada nas lavouras
brasileiras. Desde então, já
foram desenvolvidas 15 cultivares de café, que têm sido
premiadas nacional e internacionalmente por sua qualidade de bebida. Além dessas,
outras quatro estão em fase
de pedido de registro junto ao
Ministério da Agricultura.
O pesquisador da Epamig
Sul, Gladyston Rodrigues
Carvalho, acompanha o desenvolvimento de novos materiais genéticos de café no
estado. “Quando a ferrugem
deixou de ser um problema,
passamos a nos preocupar
em produzir cafés com outros
valores agregados, como, por
exemplo, boa capacidade de
resposta à cultura mecanizada
e melhor qualidade”, explica.
Segundo Gladyston, foi na
última década que os agricultores começaram a abrir os
olhos e renovar seus parques
cafeeiros, com novas cultivares de café. “Nossas variedades estão sendo muito
premiadas. Isso gera interesse
e motivação para os cafeicultores, que percebem, cada vez
mais, que este material genético novo produz tão bem
quanto os tradicionais e ainda
oferece muitos diferenciais,
como qualidade superior”,
ressalta.

Foi o que aconteceu com o
cafeicultor Wagner Ferrero,
de Patos de Minas, no Noroeste mineiro. Há cinco anos,
ele começou a testar em sua
propriedade a cultivar MGS
Paraíso 2, da Epamig. Deu
tão certo que o grão desta variedade produzido em sua fazenda foi eleito o melhor café
do Cerrado Mineiro nos dois
últimos Concursos Estaduais
de Qualidade do Café.
“A Paraíso 2 recebeu na
prova de xícara nota de 87,79
na escala americana SCCA, o
que é muito bom. Mas a maior
surpresa veio quando a Nestlé
experimentou e gostou. Estamos em negociação para sermos fornecedores para a Dolce Gusto, e, se der certo, todo
o nosso café Paraíso 2 será
entregue para a empresa”, comemora Ferrero, que herdou o
ofício da família.
Tamanho sucesso não é por
acaso. O cafeicultor investe
no grão: além de ter 1.100
hectares plantados e produzir
50 mil sacas por ano, todas
exportadas, ele tem mais de
250 variedades de café. Para
fornecer para a Dolce Gusto,
ele ainda construiu uma nova
usina, que possibilitou a utilização do método adotado pela
empresa, cujo café é fermentado. “Meu objetivo é sempre
procurar as melhores bebidas.
Então, tudo tem de ser muito
bem feito”, conclui.
Em Pratinha, no Triângulo
Mineiro, os irmãos André e
Lincoln Ferreira, que produzem café há 30 anos, ficaram
em segundo lugar no último
Concurso Estadual de Qualidade do Café, com a variedade Catiguá MG2, desenvolvida pela Epamig. “Nosso
engenheiro agrônomo conheceu a cultivar e trouxe para
nós. Gostamos muito, porque
a bebida é muito boa e saborosa. Já estou ansioso para
começar a colher, daqui a três
semanas”, diz.
Novas cultivares
em fase de registro
Segundo o pesquisador da
Epamig Gladyston Rodrigues
Carvalho, o diferencial da
Empresa é trabalhar com pesquisa aplicada, isto é, resolver

problemas e desafios práticos
dos produtores a partir das
pesquisas desenvolvidas. “As
novas gerações de cafeicultores já enxergam o mercado
de forma diferente e buscam
agregar valor ao seu produto”,
destaca.
Agora o foco é pensar em
cultivares que se adequem
melhor às mudanças climáticas e à escassez de água. “Há
15 anos, pouco se discutia
sobre isso, mas já estávamos
pensando neste viés. Em breve teremos bons resultados
para o produtor”, explica.
Das quatro cultivares que
estão em fase de pedido de
registro, três apresentam resistência à ferrugem. “Apesar de uma delas não ter esta
característica, ela despertou
nosso interesse porque é parente da variedade Topázio, já
familiar no Cerrado Mineiro,
mas tem peneira mais graúda,
isto é, o grão é maior”, conta
Carvalho.
Entre as outras três cultivares de café desenvolvidas
pela Epamig está a MG2 Araponga, que se adapta a regiões com temperaturas mais
baixas. Na sequência, está
a cultivar Pioneira, que, por
sua vez, é resistente a regiões
mais quentes e tem maturação
mais tardia. Por fim, a MG2
Pau Brasil tem um aspecto do
grão melhorado em relação à
Pau Brasil tradicional, lançada pela Epamig em 2010, o
que agrega valor ao produto.
Procura por
cafés especiais é
crescente
Em Capelinha, o cafeicultor
Sérgio Meirelles planta duas
variedades de café da Epamig,
a Catiguá MG2 e a MGS Aranãs. “Antes de provar a Catiguá 2, eu não sabia que o café
podia ter um sabor tão especial. Fiquei encantado. Hoje,
apesar de plantar muitas cultivares, eu só bebo essas duas:
a Aranãs e a Catiguá”, conta.
O sucesso dos grãos produzidos por ele é atestado pelo
empresário Carlos Rocha,
dono da Empório Palato, em
Belo Horizonte, delikatessen
que se especializou em cafés
gourmets e especiais.

Foi durante a Semana Internacional do Café (SIC),
em setembro do ano passado,
que Carlos provou o café de
Sérgio. Hoje, os pacotinhos
são um dos itens mais procurados na loja. “Vendo o grão e
também moído. E não param
na prateleira, as pessoas já conhecem e procuram”, diz.
O negócio de Carlos, aliás,
é mais uma prova da crescente
qualidade e procura por cafés
especiais no país. “Comecei
com 20 rótulos de cafés na
loja. Hoje, tenho 46 tipos, a
maioria de Minas Gerais, e,
até dezembro, terei 60. Os
clientes buscam cafés puros
e de qualidade, querem saber
suas características, entendem
mais do produto”, diz.
Prova minuciosa garante qualidade
Em Patos de Minas, o classificador e provador de café
Marcos Joaquim Caixeta
dedica-se integralmente ao
café há 21 anos. Ele trabalha
na Fazenda Pântano, do cafeicultor Wagner Ferrero, e sua
rotina envolve o acompanhamento de todas as etapas do
processo, desde a colheita até
o embalo do café, com diversas provas.
A prova de xícara, processo realizado diariamente para
manter a qualidade do café,
consiste em muitas etapas.
“Após a torra do café, esperamos de quatro horas a doze
horas para prová-lo. Depois, é
feita a moagem, com a medição
de 7 a 8 gramas por xícara. Antes de colocar a água no café,
observamos o ponto de torra.
Mas também são avaliadas a
fragrância, a doçura, sabor,
acidez, corpo do café, entre outros”, conta, orgulhoso do trabalho minucioso que faz.
A escala SCCA, utilizada
mundialmente para a classificação do café, atesta a qualidade dos cafés produzidos
com a pontuação recebida. O
MGS Paraíso 2 de Wagner,
que recebeu prova de xícara
87,79, é considerado um café
especialíssimo, segundo Marcos Caixeta. “Todos os cafés
que produzimos são especiais,
mas o Paraíso tem um diferencial”, finaliza.
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Comandante do Exército Brasileiro chama de
‘lamentável’ clamor por intervenção militar
S
egundo o general, a
situação política e
social atual não se
relaciona com o clima instável que levou ao regime
ditatorial militar na década
de 60
O Comandante do Exército Brasileiro, general
Eduardo Villas Bôas, chamou de lamentável o clamor por intervenção militar que vem de parte dos
manifestantes
presentes
nos atos antigovernistas
das últimas semanas.
O general comentou o
assunto durante um simpósio jurídico realizado no
Comando Militar da Amazônia (CMA), em Manaus,
na manhã do dia 18 de
março.
“Eu acho lamentável
que, num país democrático
como o Brasil, as pessoas
só encontrem nas Forças
Armadas uma possibilidade de solução da crise,
mas isto não é extensivo
nem generalizado e, felizmente, está diminuindo
bastante a demanda por

tar na década de 60.
“Não há paralelo com
1964, primeiro porque
hoje nós não temos o fator
ideológico. Naquela época,
nós vivíamos a situação de
Guerra Fria e a sociedade
brasileira cometeu o erro
de permitir que a linha de
fratura da Guerra Fria [a]
dividisse. Isso não existe
mais. O segundo aspecto é
que hoje o Brasil tem instituições sólidas e amadurecidas, com capacidade
de encontrar os caminhos
para a saída dessa crise”,
comentou Villa Bôas.
Rotina
inalterada

O Comandante do Exército Brasileiro, general Eduardo Villas Bôas, chamou de
lamentável o clamor por intervenção militar que vem de parte dos manifestantes presentes
nos atos antigovernistas das últimas semanas.

intervenção militar”, declarou o general.
A autoridade militar
ponderou, no entanto,
que esse pedido demonstra certas necessidades
do país. “[Ele indica]

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA - GP (GABINETE DO PREFEITO) - Decreto Municipal nº 432, de
10/5/2016 - Cria VRTL (Vantagem Residual Temporária Legal)
em função da irredutibilidade de salários prevista na Constituição e dos em face dos ajustes no contracheque definido pelo
Decreto Municipal nº 422, de 24/3/2016, editado conforme
as definições da Lei nº 11738, de 16/7/2008 lida conforme
decisão na ADI 4167-DF - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE e dá outras providências. WILFRIED SAAR,
PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, e
considerando os termos da ADI 4167-DF - AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE; considerando que nesta ADI
4167-DF - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
o seu Relator Ministro Joaquim Barbosa, com voto vencedor
definiu em Acórdão que “é constitucional a norma geral federal
que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio
com base no vencimento, e não na remuneração global...”;
considerando que o Ministro Joaquim Barbosa, Relator, usa
para efeito de comparação no acordão da ADI 4167-DF AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE os artigos
40 e 41 da Lei 8112/91; que afirma em seu Relatório vencedor
o Ministro Joaquim Barbosa, ao final que “em suma, entendo
ser improcedente o pedido para interpretar “piso” como “remuneração global”; considerando a edição do Decreto Municipal
nº 422, de 24/3/2016, para organizar melhor o ajuste dos
contracheques dos servidores vinculados à Lei Municipal nº
688, de 23 de abril de 2010 e suas posteriores alterações,
que executam atividades-fim na SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO, LAZER E CULTURA; considerando que
este Decreto Municipal nº 422, de 24/3/2016 tem encontrado
situações em que existem divergências entre a aplicação do
piso definido legalmente pelo MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO
DE IPANEMA (MG) através de lei, fazendo aquilo que ADI
4167-DF - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE,
ou seja, confundindo piso com remuneração; considerando
que a CF proíbe redução salarial; considerando haver necessidade de uma revisão geral para ajustar a remuneração
dos membros do quadro do magistério municipal enquadrados no plano de carreira da Lei Municipal nº 688, de 23 de
abril de 2010 e suas posteriores alterações; considerando
que a COMISSÃO PERMANENTE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E SINDICÂNCIAS da PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA (MG), criada
pelo Decreto Municipal nº 390, de 4 de julho de 2015 com

que as Forças Armadas
são a referência de valores éticos e morais e de
padrão de eficiência [de]
que a sociedade se sente
tão carente”, disse Villas
Bôas.

Sem paralelo
Segundo o comandante,
a situação política e social
atual não se relaciona com
o clima instável que levou
ao regime ditatorial mili-

as alterações promovidas pelo Decreto Municipal nº 399,
de 18 de setembro de 2015 ainda não conseguiu estudar
as situações, abrir os processos e detectar as divergências
existentes, dada a falta de assessoramento técnico ao DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS na estruturação
correta e de acordo com as leis (Leis números 610, 611, 612
e 613 de 30/9/2005 (com suas alterações), regulamentadoras da Lei nº 11738, de 16/7/2008, Lei Municipal nº 380, de
17/5/1991, Lei Municipal nº 688, de 23 de abril de 2010 e
suas posteriores alterações e Lei Municipal nº 749/2013 e
outras, bem como diversas leis que alteraram o piso salarial
para professores em início de carreira, em observância aos
pisos anunciados pelo MEC; considerando a necessidade
de evitar discussões judiciais sobre eventuais reduções
salariais provocadas pela adequação do contracheque dos
servidores e empregados contemplados na Lei Municipal nº
688, de 23 de abril de 2010 e suas posteriores alterações,
já que a COMISSÃO PERMANENTE DE PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS E SINDICÂNCIAS da PREFEITURA
DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA (MG) ainda
não iniciou os procedimentos para assegurar ampla defesa e
contraditório em caso de erro da administração, decreta: Art.
1º Fica criada por este decreto, para viabilizar a aplicabilidade
do Decreto Municipal nº 422, de 24/3/2016, a VRTL (Vantagem Residual Temporária Legal) a constar de contracheque
do servidor municipal contemplado pela Lei Municipal nº 688,
de 23 de abril de 2010 e suas posteriores alterações e por leis
regulamentadoras Lei nº 11738, de 16/7/2008, sempre que no
registro dos pisos e dos direitos, vantagens e adicionais incidentes ocorrer diferenças a menor em relação ao valor líquido
que o servidor recebe naquele momento. Art. 2º A VRTL
(Vantagem Residual Temporária Legal) terá vigência somente
enquanto for necessária a equalização entre a aplicação
dos conceitos definidos na ADI 4167-DF - AÇÃO DIRETA
DE INCONSTITUCIONALIDADE e quando ocorrer risco do
servidor ou empregado contemplado na Lei Municipal nº 688,
de 23 de abril de 2010 e suas posteriores alterações sofrer
redução salarial quando da aplicação do Decreto Municipal
nº 422, de 24/3/2016. Art. 3º Na hipótese ocorrer divergência
a favor do servidor ou empregado vinculado à Lei Municipal
nº 688, de 23 de abril de 2010 e suas posteriores alterações
elas devem ser objeto de registro do valor “líquido a receber”
e os valores não pagos devem fazer de consulta ou proposta
de acerto ao departamento próprio, para estudo de viabilidade

Villas Bôas destacou
que a rotina dentro da
instituição não se alterou.
“Os quarteis estão prosseguindo naturalmente nas
suas atividades e o Exército está profundamente
empenhado em contribuir
para a manutenção da estabilidade”, explicou.
Para ele, a atual crise é

de natureza política, econômica e ética. “Os três
aspectos se interrelacionam e, em consequência,
é uma crise para ser solucionada dentro desses ambientes, principalmente o
ambiente político e jurídico”, concluiu a autoridade
militar.
Ministro rebate
O simpósio jurídico organizado pelo CMA também contou com a presença do ministro Ricardo
Lewandowski, presidente
do Supremo Tribunal Federal (STF).
Na ocasião, ele defendeu a instituição, que foi
recentemente
descreditada pelo ex-presidente
Lula em uma conversa
telefônica com a presidenta Dilma Rousseff,
grampeada pela Polícia
Federal (PF) e divulgada
na quarta-feira (16).
FONTE: Forças Terrestres www.forte.jor.br

financeira para hipóteses de pagamentos de uma só vez ou
parceladamente, sempre após o exame na PROCURADORIA
GERAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA
e autorização do Prefeito Municipal. Art. 4º É obrigatório o
registro dos atos e fatos que geram direitos, adicionais ou
vantagens no contracheque com base na legislação, não
podendo o DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
ou qualquer outro departamento informar denominações inexistentes em lei, mesmo que constem da base do software
usando no MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA (MG).
Art. 5º Para os servidores contemplados pela Lei Municipal
nº 688, de 23 de abril de 2010 e suas posteriores alterações
é necessário informar a função exercida no contracheque.
Art. 6º A carga horária semanal a contar do contracheque dos
servidores contemplados na Lei Municipal nº 688, de 23 de
abril de 2010 e suas posteriores alterações deve ser a real
e definida em lei municipal, lida com a Lei Municipal nº 372,
de agosto de 1990, Lei Municipal nº 380, de 17/5/1991, CLT
e Constituição Federal, assim sendo: I – professores P2A e
outros com 30:00 horas (20:00 horas em sala e 10:00 em
módulos): 135:00 semanais: II – professores P1A e outros
(anos iniciais do Ensino Fundamental) com 24:00 horas
semanais (16 horas aulas em sala e 8 horas de módulos):
108:00 horas mensais; III – Outros servidores do quadro: A)
Com 30:00 horas semanais: 150:00 mensais; B) Com 40:00
horas semanais: 200:00 mensais. Art. 7º A VRTL (Vantagem
Residual Temporária Legal) só perde vigência após a finalização dos processos administrativos iniciados pela COMISSÃO
PERMANENTE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E
SINDICÂNCIAS da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA (MG), assegurando aos servidores
os direitos individuais constitucionais, notadamente da ampla
defesa e do contraditório, com resultado homologado pelo
Prefeito. Art. 8º A VRTL (Vantagem Residual Temporária
Legal) pode ser absorvida por eventuais futuros reajustes
ou vantagens concedidas por lei, quando também passa a
inexistir. Art. 9º Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação, devendo seus efeitos produzir efeitos a partir de
01/05/2016. Art. 9º Revogam-se as disposições em contrário.
GP (Gabinete do Prefeito), em 10/5/2016. Willfried Saar,
Prefeito Municipal – CINTHYA DE CARVALHO SAAR, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS;
José Aristides Gamito da Silva, SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO, LAZER E CULTURA.
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Estão abertas as inscrições para o Enem 2016
C
omeçou dia 9 às 10h,
no horário de Brasília, e terminará às
23h59 do dia 20 as inscrições para o Exame Nacional
do Ensino Médio (Enem),
As provas serão aplicadas
nos dias 5 e 6 de novembro.
A taxa de inscrição será de
R$ 68. As informações estão
no edital do exame. A inscrição é feita pela internet, no
site do Enem.
O participante deve ter em
mãos, no ato da inscrição, o
CPF e o número do documento de identidade. Deve
também informar um endereço de email. Só é possível
fazer a inscrição por email,
assim, cada estudante deverá ter email próprio. O Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (Inep), responsável pelo exame, vai
usar o endereço e o telefone
celular informado para se
comunicar com o participante.
É na hora da inscrição
que o participante informa
se necessita de algum atendimento específico ou especializado e se é sabatista
- aqueles que, por convicção
religiosa, guardam o sába-

do, reservando o dia para
descanso e oração. Eles podem fazer o exame após o
pôr do sol.
O atendimento especializado é oferecido a pessoas
com baixa visão, cegueira,
visão monocular, deficiência física, deficiência auditiva, surdez, deficiência
intelectual (mental), surdocegueira, dislexia, déficit de
atenção, autismo, discalculia ou com outra condição
especial. Já o atendimento
específico é feito a gestantes, lactantes, idosos, estudantes em classe hospitalar
e sabatistas.
É também na inscrição
que o estudante informa se
quer utilizar o resultado do
Enem para certificação do
ensino médio. Para isso, é
preciso ter 18 anos completos até o primeiro dia
de realização das provas do
exame.
Confirmação

A inscrição só é confirmada após o pagamento da taxa
de R$ 68. O prazo para que
isso seja feito é até as 21h59,
no horário de Brasília, do
dia 25. São isentos da taxa

os estudantes concluintes
do ensino médio em escolas
públicas e os participantes
de baixa renda.
Uma das novidades deste ano é que o estudante
poderá pagar a taxa de inscrição em qualquer agência
bancária, casa lotérica ou
agência dos Correios. Até o
ano passado, a inscrição era
paga apenas nas agências do
Banco do Brasil.
A nota do Enem é usada
na seleção para vagas em
instituições públicas, por
meio do Sistema de Seleção
Unificada (Sisu), bolsas na
educação superior privada por meio do programa
Universidade para Todos
(ProUni) e vagas gratuitas
nos cursos técnicos oferecidos pelo Sistema de Seleção Unificada da Educação
Profissional e Tecnológica
(Sisutec).
O resultado do exame
também é requisito para receber o benefício do Fundo
de Financiamento Estudantil (Fies) e participar do programa Ciência sem Fronteiras. Para pessoas maiores de
18 anos, o Enem pode ser
usado como certificação do
ensino médio.

Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – MG
AV. GERALDO DE BARROS, 192 – CENTRO – CEP. 36.947-000 – TELE-FAX (33)3317-1211 - CNPJ.: 18.334.300/0001-72 - e-mail: pmconceicao@gmail.com
Lei nº 793/2016
“Autoriza o Prefeito Municipal e os representantes da Fazenda Pública Municipal a celebrarem acordo em processos administrativos e
transacionar em processos judiciais em que o
Município de Conceição de Ipanema for interessado, autor, réu ou tiver interesse jurídico
na qualidade de assistente ou oponente, e dá
outras providências.”
A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito Municipal de Conceição de Ipanema - MG, sanciono e promulgo
a seguinte Lei:
Art. 1º Ficam, o Prefeito Municipal, bem como os
representantes da Fazenda Pública Municipal, autorizados a promoverem acordos judiciais e extrajudiciais em
processos administrativos e judiciais em que o Município
de Conceição de Ipanema for interessado, autor, réu ou
tiver interesse jurídico na qualidade de assistente ou
oponente nos casos em que o objeto do processo versar
sobre direitos disponíveis e de cunho meramente patrimonial, cujo valor da causa não exceda o valor de alçada
dos Juizados especiais da Fazenda Pública, criados pela
Lei federal nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009.
Parágrafo único. Os débitos inscritos em dívida ativa
poderão ser objeto de acordo no âmbito administrativo ou
de transação em execução fiscal, nos termos e condições
que a lei fixar, ainda que superiores ao limite indicado
no caput deste artigo, ou ainda que em discussão em
processos judiciais.
Art. 2º Não serão objeto de acordos em processos
administrativos e judiciais:
I - as ações de mandado de segurança e por atos
de improbidade administrativa;
II - os que envolvam pretensões que tenham como
objeto bens imóveis do Município, salvo se as condições
se mostrarem mais benéficas para o patrimônio público

ou tiverem autorização específica em lei;
III - as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a públicos ou sanções
disciplinares aplicadas a eles;
§1º Nas fases administrativa e judicial dos processos de desapropriação e de divisão e demarcação
poderão ser celebrados acordos e transações, desde que
respeitados o interesse público primário, os princípios da
economicidade, da justa indenização, da razoabilidade
e da proporcionalidade, como forma de solução rápida
dos conflitos.
§2º Nas ações populares somente se admitirá
transação nas hipóteses em que seja possível à Administração Pública Direta reconhecer de plano o vício do
ato que causou lesão ao patrimônio público, histórico,
paisagístico, ambiental e urbanístico, limitada a transação
a anulação do referido ato que gerou o dano.
§3º Quando a pretensão versar sobre obrigações
vincendas, para fins de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, a soma de 12 (doze) parcelas
vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá
exceder o valor referido no caput do artigo 1º, desta Lei.
§4º Os acordos firmados em sede de processos
administrativos que envolvam pagamento em dinheiro
dependerão de prévia dotação orçamentária e serão
precedidos de avaliações, laudos e/ou vistorias realizadas
pelos órgãos competentes ou comissões especiais da
Administração Municipal.
§5º Na impossibilidade de elaboração de laudos
administrativos que determinem a expressão monetária
da pretensão do processo administrativo, poderão servir
como elementos para embasar a proposta financeira do
acordo:
I - orçamentos prévios apresentados pelo interessado, ratificados e homologados pela Administração, por
seus órgãos técnicos competentes de compras, licitações
e patrimônio, considerando-se sempre a proposta mais
vantajosa para o erário para servir de parâmetro para o
acordo financeiro;

II - orçamentos elaborados pela própria administração, com base nos preços praticados no mercado,
considerando-se sempre a proposta mais vantajosa para
o erário para servir de parâmetro para o acordo financeiro.
Art. 3º Salvo as hipóteses expressamente vedadas
em lei, os representantes da Fazenda Pública Municipal
poderão desistir da ação quando haja evidente e clara
vantagem para o erário, observados os princípios da
oportunidade e da conveniência administrativa e ainda
os da moralidade, economicidade, razoabilidade, e proporcionalidade.
Art. 4º Tendo em vista as dificuldades financeiras
pelas quais passa o país e considerando a redução
drástica de receitas, fica, excepcionalmente, o Prefeito
autorizado a firmar acordos em processos judiciais cujo
limites, em conjunto ou separadamente, superem os limites fixados no art. 1º desta Lei, inclusive aqueles em que a
Fazenda Pública for a parte perdedora e que pressuponha
parcelamentos viabilizadores do pagamento, bem como
naqueles em que como parte vencedora exista objetiva
perspectiva de entrada de receita no curto prazo, justificadamente, para fazer frente a compromissos inadiáveis
e necessários à continuidade da prestação de serviços
públicos e investimentos de interesse público.
Art. 5º As despesas decorrentes da execução desta
Lei ocorrerão a conta de recursos contemplados nas dotações orçamentárias próprias ou através de abertura de
créditos adicionais, ficando desde já autorizado o Poder
Executivo a abri-los no orçamento da Procuradoria Geral
do Município ou do Gabinete do Prefeito, valendo-se para
tanto da anulação parcial ou total de dotações e/ou do
excesso de arrecadação.
Art. 6º - Revogadas as disposições em contrário,
esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Conceição de Ipanema, 18/04/2016.
Wilfried Saar
Prefeito Municipal.
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Gestores e sociedade debatem
desafios da comunicação pública

Sistema digital, financiamento e participação popular estão
na pauta de evento que começa no dia 12, na ALMG.

Quais os caminhos da comunicação pública em Minas?
Palestras, workshops e grupos
de trabalho sobre o assunto
vão buscar as respostas durante
o Ciclo de Debates Desafios
da Comunicação Pública em
Rede: Políticas públicas, Participação popular e Direito à
Comunicação. Realizado pela
Assembleia Legislativa de
Minas Gerais (ALMG) em parceria com instituições públicas
e movimentos sociais, o evento
será aberto no dia 12 de maio,

quinta-feira próxima, às 18 horas, no Plenário, prosseguindo
no dia seguinte com oficinas e
elaboração de propostas. As
inscrições estão abertas por
meio de formulário online até
o meio dia de quinta (12) ou
presencialmente no Centro
de Atendimento ao Cidadão –
CAC (Rua Rodrigues Caldas,
30, Santo Agostinho, BH).
Para o painel de abertura,
“Novos critérios de outorgas,
rede pública de comunicação
e a promoção do direito à co-

municação”, foi convidado o
jornalista, escritor, doutor em
Comunicação e Cultura Contemporâneas pela Universidade Federal da Bahia (UFBA),
Emiliano José. Na sequência,
o superintendente Executivo
de Relacionamento Institucional da Empresa Brasil de
Comunicação (EBC), André
Barbosa, divide com Jonas Valente, jornalista e integrante do
Intervozes Coletivo Brasil de
Comunicação Social, o painel
“Sistema digital: possibilida-

IPVA 2016: Secretaria de Estado
de Fazenda em Manhuaçu notifica
os contribuintes inadimplentes
O contribuinte que não efetuou o pagamento do IPVA
2016 nos prazos estabelecidos está sujeito a acréscimos
legais calculados sobre o
valor total do imposto ou das
parcelas, conforme o caso. A
multa de mora poderá chegar
a 20% e a partir do mês subsequente ao do vencimento
havendo incidência dos juros
de acordo com a taxa Selic.
Após diversas ações de
cobranças e tentativas de
negociação junto aos contribuintes inadimplentes do
IPVA, a Secretaria de Estado
de Fazenda, através da Ad-

ministração Fazendária de
Manhuaçu, inicia neste mês
de maio/2016 os trabalhos
de saneamento/autuação para
fins de encaminhamento dos
créditos tributários em aberto para inscrição em dívida
ativa.
Ou seja, persistindo a
pendência, em acordo com
o disposto no art. 2º da Lei
19.971/2011, regulamentado
pelo Decreto 45.989/2012,
a AGE-Advocacia Geral do
Estado, após inscrição do
crédito tributário em Dívida
Ativa, poderá PROTESTAR
Extrajudicialmente o crédito

tributário em aberto, bem
como inscrever o nome do
devedor no Cadastro Informativo de Inadimplência
em Relação à Administração
Pública do Estado de Minas
Gerais - CADIN/MG, ou em
qualquer cadastro informativo, público ou privado, de
proteção ao crédito.
Aos proprietários de veículos automotores que
se encontram em situação
irregular, lembramos que
enquanto não autuados, poderão recolher o tributo espontaneamente nas agências
bancárias autorizadas.

des, limitações e os desafios
para democratização da comunicação”. Barbosa é também
coordenador do projeto Brasil
4D de televisão pública digital
interativa da EBC.
“O momento é propício para
debater e planejar a melhor
forma de se implantar uma
comunicação pública em rede
no País e no Estado”, ressalta o
diretor-geral do Departamento
Estadual de Telecomunicações (Detel), José Francisco
Vieira de Seniuk. Ele abrirá
as atividades do segundo dia,
às 9 horas, com o workshop
“Questões práticas sobre o
Plano Nacional de Outorga em
Minas Gerais”.
Seniuk adianta que o Detel
já obteve aval preliminar para
uma parcela dos pedidos de
outorga feitos para Minas e vê
no ciclo de debates uma oportunidade de agentes públicos e
da sociedade civil discutirem
mecanismos para que essas
outorgas sejam usadas em prol
da educação. Uma das possibilidades seria uma ação integrada a instituições públicas,
a exemplo de universidades
estaduais e federais, por meio
de termos de cooperação em
conteúdos radiofônicos que
possam ter capilaridade no
interior, pontua ele.
Avaliando que Minas já tem
know how na área, ele ressalta
que o ciclo é uma oportunidade para que órgãos públicos,
sociedade civil e gestores da
rádio Inconfidência e da TV
Minas unam forças para democratizar a comunicação pública
em rede.

POLÍCIA ESCOLTA AÉCIO
NEVES APÓS AMEAÇA DE
ATENTADO TERRORISTA

S

enador virou vítima de
ameaças após afastamento da presidente Dilma
Rousseff.
Aécio Neves é vítima de
ameaça de atentado: De acordo com informações do jornal
Folha de São Paulo em reportagem publicada nesta quinta-feira, 12, um homem teria ligado
para o Senado e avisado que O
Senador Aécio Neves, do PSDB
de Minas Gerais e que preside
a legenda no país, poderia ser
alvo de um atentado terrorista.
A ameaça foi revelada enquanto
aconteciam os discursos dos
Senadores que decidiram mais
tarde pelo afastamento de Dilma Rousseff da presidência. A
polícia chegou as informações e
decidiu ampliar a segurança de
Aécio, que está sendo escoltado
agora por policias civis.
A revelação da ameaça aterrorizante foi feita através de
um serviço conhecido como
"Alô Senado". Na ligação, um
homem com bastante educação
diz que fala de Betim, em Minas Gerais. Ele explica que tentou falar com o Departamento
da Polícia Civil de Brasília, mas
que não estava conseguindo a
mais de um dia. Em seguida,
ele pede para que a atendente
anotasse uma informação e que
a enviasse para a Polícia Civil
da região. Assim foi feito. Não
se sabe ainda se o telefonema

possa ter sido um trote. No
entanto, com o grave momento
de crise política e econômica
pelo qual o Brasil passa, todo
cuidado é pouco.
Em seguida, ele disse que
poderia ser feito um atentado
no Palácio do Planalto. Ele
explicou que não conhecia nada
da região, mas que teria um Fiat
Pálio perto da Esplanada que
poderia conter alguma ameaça. O home, inclusive, teria
passado o número da placa
no veículo. Em seguida, o denunciante conta que o suposto
veículo teria sido roubado em
Minas Gerais e que acreditava
que o principal alvo seria Aécio
Neves.
A atendente então, um pouco
confusa, questiona se o alvo
seria o Palácio do Planalto
ou o Congresso Nacional. O
denunciante então explica que
é o Senado. Ele diz não ter
100% de segurança sobre a
informação, mas que parece
que o atentado seria realmente
contra o Senador Aécio Neves.
O tucano ainda não comentou
a ameaça, mas segue com segurança reforçada. O nome do
denunciante também não foi
identificado. Lembrando que
nesta quinta, durante o primeiro
discurso de Michel Temer como
presidente em exercício, um
grupo chegou a tentar invadir
o Palácio do Planalto.
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Albergado é executado com vários tiros

CARATINGA (MG) - Um
albergado foi executado com
vários tiros nesta manhã de
sábado (14/05), na estrada de
acesso ao presídio de Caratinga. O albergado foi encontrado
caído sobre a pista. O Corpo de
Bombeiros Militar foi acionado
e quando chegou ao local a
vítima já estava morta. A área
foi isolada e preservada até a
chegada da perícia técnica da
Polícia Civil. A Polícia Militar
informou que o homicídio teria
ocorrido por volta das 06h. Os
peritos periciaram a cena do
crime e recolheram diversas
cápsulas de armas de fogo de
diferentes calibres.
Segundos os peritos, a vítima
identificada como Romário Ferreira de Paiva, de 24 anos, foi
atingida nas costas e na cabeça.
Próximo ao corpo da vítima, a
perícia recolheu 23 munições
deflagradas, sendo 17 de calibre
.380 e 6 de calibre .38. No local
a perícia não conseguiu precisar
o número de tiros que atingiram
a vítima. Após os trabalhos
periciais, o corpo do albergado
foi levado pelo serviço funerário

ao Instituto Médico Legal (IML)
para ser submetido a um exame
de necropsia e constatar quantos
disparos a vítima levou.
De acordo com a PM, a princípio, ainda não há informações
sobre a autoria e nem motivação
do crime. A PM segue em diligências e colhe informações
que levem a um suspeito ou
suspeitos do crime.
A cerca de uns 500 metros de
onde a vítima foi assassinada,
havia um veículo Monza com o
retrovisor quebrado. Os pedaços
do retrovisor estavam perto do
corpo da vítima. Romário estava
a bordo deste carro, quando foi
surpreendido e assassinado.
Sargento Dias informou que
outro indivíduo deu entrada no
Pronto Atendimento Microrregional (PAM) com ferimentos
provocados por disparos de
arma de fogo.
A segunda vítima relatou aos
militares que estava descendo do
presídio junto com Romário na
hora do crime. Ela recebe atendimento médico e posteriormente será encaminhada à delegacia
para prestar esclarecimentos.

Homem é executado a tiros em Manhuaçu

MANHUAÇU (MG) - Jorge
Lucindo Rodrigues, 51 anos,
foi assassinado com dois tiros
na noite de sábado, 14/05, na
avenida Hervê Cordovil, no
antigo campo de aviação (Bairro Nossa Senhora Aparecida),
em Manhuaçu. O suspeito do
crime fugiu.
Populares socorreram a víti-

ma baleada para a Unidade de
Pronto Atendimento (UPA),
mas ela não resistiu. Jorge foi
baleado na cabeça e no braço
esquerdo.
Segundo a ocorrência da Polícia Militar, quando chegaram
ao local dos fatos, um homem
os procurou e alegou que, momentos antes esteve num bar,

Homem é morto a facadas em Luisburgo
LUISBURGO (MG) Cláudio Moreira da Silva,
31 anos, foi morto a golpes
de faca próximo a um bar na
região central de Luisburgo,
por volta de 23 horas desta
sexta-feira, 13/05.
Segundo a ocorrência,
policiais militares compareceram ao Quiosque Parada
do Chopp e encontraram a
vítima caída com ferimentos

a faca no tórax. Ele morreu
no local.
Testemunhas relataram
que o autor dos golpes Eliezer Lopes de Carvalho, 23
anos, conhecido como Pezão,
teve um desentendimento no
passado com a vítima. Ao se
encontrarem, começou uma
nova discussão.
Em seguida, Eliezer foi
até sua residência se apossou

de uma faca, voltou ao bar
e agrediu a vítima. Após o
crime, autor fugiu.
Perito Vinícius da Polícia
Civil compareceu ao local
de crime e colheu vestígios e outras provas para
a perícia.
Equipes da Polícia Militar
foram mobilizadas, mas o autor ainda não foi encontrado.
Carlos Henrique Cruz

pediu uma cerveja e uma pessoa
desconhecida o teria ameaçado,
motivo pelo qual se retirou do
local.
A testemunha alegou que
seu enteado Marciano Lucindo da Silva, 21 anos, após
tomar conhecimento dos fatos,
apoderou-se de uma arma de
fogo e foi em direção ao bar.

Quando encontrou com Jorge
no caminho, atirou nele.
O perito Tadeu, da Polícia
Civil, compareceu ao local e
realizou os levantamentos do
fato.
Polícia Militar continua realizado rastreamento na tentativa
de localizar o suspeito.
Carlos Henrique Cruz

Aviso de Retificação
A Prefeitura Municipal de Santana do Manhuaçu – MG, torna a público a retificação do Pregão Presencial 024/2016,
Processo Licitatório Nº080/2016 Onde lê – se Contratação
de serviços de locação de palco para festividades de
pequeno porte promovidas pela Administração no município de Santana do Manhuaçu/MG, leia-se, Contratação
de serviços de locação de palco e som para festividades
de pequeno porte promovidas pela Administração no
município de Santana do Manhuaçu/MG. Santana do
Manhuaçu – MG, 13 de Maio de 2016 – Joseane Caroline
de Abreu Souza – Publique-se.
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ENTRETENIMENTO
LABIRINTO

O jovem funcionário em seu primeiro dia naquela grande empresa estava saindo do escritório
quando vê o presidente da empresa em frente à
máquina de picotar papéis, com um documento na
mão.
- Por favor – diz o presidente – isto é muito importante e minha secretária já saiu. Você sabe como
funciona este troço?
- Claro – responde o rapaz -, querendo agradar.
Ele então liga a máquina, enfia o documento e
aperta o botão.
- Excelente! – Agradece o presidente – Eu preciso só de duas cópias!

TOURO – DE 21/4 A 20/5: Período bastante positivo e que deve ser aproveitado
para equilibrar as energias, ou seja, quanto aos seus interesses e de terceiros também.
É possível começar a colher resultados de seus esforços e o sentimento será de dever
cumprido. Sua imagem e estilo podem fazer sucesso nos meios em que frequenta.
BENS E FINANÇAS: há desejo por mais independência e será possível vislumbrar
isso, pois há forte sensação de poder, o que será um diferencial para novas conquistas.
É possível que as pessoas lhe enxerguem de forma diferente quanto ao que possui até
mesmo porque pode passar uma imagem de prosperidade.
GÊMEOS – DE 21/5 A 20/6: Inicia um período que talvez você estranhe um pouco,
pois estará mais introspectiva, com tendência a se recolher, evitar badalações e a vida
agitada das baladas. É mais ou menos assim que acontece quando o Sol começa a se
aproximar de seu aniversário. Pense um pouco mais em si.
BENS E FINANÇAS: interesses na aquisição de bens como automóveis e novas
tecnologias na área da informática ou de comunicação. A questão é quanto a real necessidade em qualquer aquisição e de como isso poderá beneficiar sua vida pessoal
e no trabalho.

Esquerdo e direito
O portuguesinho voltou da aula todo feliz e foi
logo dizendo pro pai:
- Pai, hoje eu aprendi qual é o braço esquerdo.
- Qual é?
- Esse (mostrando o braço esquerdo)
- E o direito?
- Vou aprender amanhã!

CÂNCER – DE 21/6 A 22/7: Sua capacidade de ver e entender mais objetivamente
a vida poderá ajudar a resolver pequenas pendências. Sua habilidade ao lado da experiência poderá servir de parâmetro para se diferenciar no local de trabalho. O melhor
é que auxílios inesperados podem aparecer.
BENS E FINANÇAS: com a insegurança do momento econômico, pode evitar investir
em planos mais ousados e diferenciados. Mas se decidir manter uma ação diferenciada,
o espírito prático e objetivo dão aquela força até o dia 20 de maio.
LEÃO – DE 23/7 A 22/8: A energia voltada ao trabalho e ao destaque na carreira
podem acontecer de forma efetiva. O mais importante é entender que o mundo real
precisa de gente com os pés no chão e com disposição para fazer e acontecer. Se
porventura acontecer um “não”, calma, pode ser positivo em um futuro nem tão distante.
BENS E FINANÇAS: a fase está boa para realizar investimentos, sobretudo porque
agora tem a seu favor o lado mais prático e objetivo. Será possível, inclusive, obter
ganhos extras até com reajustes ou aumento real de salário. Alguns atrasos podem
acontecer – pense na solução para resolver.

Troca de lugar

sete erros

VIRGEM – DE 23/8 A 22/9: Experiências enriquecedoras e boas oportunidades para
viajar podem acontecer. Confiança e determinação andam juntas e você obteve as
respostas necessárias para chegar a conclusões importantes que podem impulsionar
planos desde o final do mês passado.
BENS E FINANÇAS: é possível se destacar na carreira profissional e ter de assumir
novas responsabilidades. Oportunidades para fazer render as finanças ou conseguir
benefícios do cônjuge, pais, amigos ou familiares podem acontecer até meados de junho.

Sem ajuda
A professora entusiasmada elogia a redação de
Mariazinha:
- Está ótima! Não terá havido alguma ajuda?
- Não senhora, minha irmã a escreveu sozinha.

LIBRA – DE 23/9 A 22/10: O equilíbrio emocional neste período poderá ser um
dilema, até mesmo porque os librianos desejam sempre a harmonia das relações para
poderem fluir com maestria como sempre fazem. Seu lado prático e objetivo pode ser
um diferencial para colocar nos eixos o que for preciso.
BENS E FINANÇAS: a condução de ações de forma prática poderá ser um forte
diferencial para aumentar sua capacidade de prosperar, até mesmo contando com certa
sorte na percepção de um dinheiro atrasado ou fazendo fluir algum processo inerente
ao assunto. Alguns atrasos, porém, também podem acontecer.

Advogado materialista
Um advogado estacionou seu BMW novo em
folha na frente de seu escritório, pronto para mostrá-lo aos seus colegas. Logo que ele abriu a porta
para sair, um caminhão passou raspando e arrancou completamente a porta. O advogado atordoado
usou imediatamente o seu telefone celular, discou
190 e dentro de minutos um policial chegou. Antes
que o policial tivesse uma oportunidade o advogado começou a gritar histericamente que o BMW,
que ele tinha comprado no dia anterior, estava
agora totalmente arruinado e nunca mais seria o
mesmo. Por conta disso, iria processar o motorista, Deus e o mundo, fazer e acontecer. Afinal era
doutor, etc…
Quando o advogado finalmente se acalmou, o
policial agitou sua cabeça em desgosto e descrença
e disse: — Eu não posso acreditar no quão materialistas vocês advogados são. E disse mais:
— Vocês são tão focados em suas posses que
não notam mais nada.
— Como você pode dizer tal coisa? O senhor
tem noção do valor de um BMW? — pergunta o
advogado.
O policial respondeu: — O senhor não percebeu que perdeu seu braço esquerdo? Está faltando
do cotovelo pra baixo. Ele deve ter sido arrancado
quando o caminhão bateu no senhor.
— Puta que pariu! Cadê meu Rolex?

Novo não nem eu
— Você conhece a piada do não e nem eu?
— Conheço.
— Mas eu estou falando da nova versão. Conhece?
— Não.
— Nem eu!

Astrológica por Claudia Vannini
ÁRIES – DE 21/3 A 20/4: Chega o momento de tentar equilibrar
a vida de fora com a vida familiar e doméstica. Prepare-se para os
questionamentos e para se deparar com sua natureza emocional,
porém pense que há necessidade de sedimentar a base para lhe
dar condições de manter a boa zona de conforto.
BENS E FINANÇAS: prepare-se para tomar decisões inesperadas, sobretudo
diante da movimentação financeira. Oportunidades podem surgir até o dia 20 de maio
e a sorte poderá brilhar. A criatividade pode ser fundamental para conseguir projeção.

Já era

Um portuga estava sozinho num ônibus sob uma
goteira. O motorista vendo a agonia do pobre desprovido de inteligência diz:
- Por que é que não trocas de lugar?
- Mas Jisus! Trocar com quem?

HORÓSCOPO

ESCORPIÃO – DE 23/10 A 21/11: A vida social atinge um novo patamar e você sabe
que poderá se beneficiar dela. É como diz o ditado: “O social é o diferencial”. Ao mesmo
tempo, o amor pode fazer com que tudo flua com maestria se souber as emoções com
sua sensibilidade no próprio trabalho.
BENS E FINANÇAS: a partir do dia 9 de maio, com a mudança do movimento de
Júpiter, as finanças podem ser impulsionadas e melhor controladas. Os planos para
segurar as finanças e colocar em prática o planejamento feito com antecedência poderá
surtir efeito agora, mesmo com certa lentidão.
SAGITÁRIO – DE 22/11 A 21/12: Contratempos e pendências podem fazer oscilar o
humor no âmbito do trabalho e da família. É possível que ideias contrárias surjam, mas
não será o fim do dia. É preciso sabedoria para lidar com situações difíceis, sobretudo
em uma candidatura a um novo emprego ou colocação na empresa. Palavra-chave:
paciência e tolerância.
BENS E FINANÇAS: diante de uma nova situação que envolva contrato, finanças
ou novas responsabilidade, procure observar com cautela cada cláusula ou ação contratual. Questionamentos podem ser viáveis e é bom escutar a opinião de outros, mas
sobretudo ouvir a voz da razão.
CAPRICÓRNIO – DE 22/12 A 20/1: É um momento bem interessante aos capricornianos, pois até com a sorte poderão contar. Sabe os momentos de aproveitar a vida,
as ocasiões, os amigos, a família, o trabalho? Pois bem, procurar um pouco mais de
lazer poderá deixar a vida mais leve e tranquila.
BENS E FINANÇAS: a princípio, o período está favorável para equilibrar as finanças,
fazer cortes necessários, porém desagradáveis. Só que vários planetas retrógrados
podem causar lentidões e dificuldades em negociações ou nas compensações.

CURIOSIDADES
CÉREBRO – O “divisor das águas” no estudo dos sistemas neurológicos foi uma observação feita pelo cientista espanhol Santiago
Ramón y Cajal, em 1889. Ele afirmava que o
sistema nervoso é composto por unidades individuais (os neurônios), estruturas independentes umas das outras, cujos conteúdos não têm
contato entre si. Esta conjectura não se mostrou absolutamente verdadeira, mas é a base
de todos os estudos do sistema neurológico
empreendidos no século XX.
POLIURETANO – Os poliuretanos são
compostos poliméricos. Os mais conhecidos são as espumas flexíveis, utilizadas em
colchões e estofados, e as espumas rígidas,

utilizadas como preenchimento para conferir
rigidez à estruturas como as asas do avião.
As fibras de poliuretano têm propriedades
elásticas extraordinárias e são usadas na
indústria têxtil em produtos como a lycra,
spandex, etc.
PROCESSADOR DE ALIMENTOS – O
processador de alimentos é uma máquina de
funcionalidade múltipla, usada em uma grande variedade de procedimentos culinários. É
utilizado como batedor, fatiador, misturador ou
pulverizador. Foi inventado por Pierre Verdon e
apresentado em Paris, em 1971. O sucesso foi
imediato e milhares de máquinas foram vendidas ainda na década de 70.

AQUÁRIO – DE 21/1 A 19/2: Se sua vontade for a independência, haverá necessidade
de paciência, pois outras pessoas podem influenciar esse processo e fazem oscilar o
termo independência. Ser simples e objetivo para trazer soluções viáveis no trabalho
podem ser importantes neste período.
BENS E FINANÇAS: bons ventos podem fazer a diferença e alavancar a carreira
profissional. Possíveis contratempos podem enervar, então aproveite para analisar bem
cada proposta oferecida, inclusive aquelas elaboradas por você mesma. A palavra-chave: descomplicar.
PEIXES – DE 20/2 A 20/3: Se conseguir manter a organização nas tarefas e objetos,
incluindo a burocracia, poderá obter maiores vantagens e crescer na empresa ou no
mercado. Procurar se dedicar ao trabalho e à vida familiar pode ser um forte aliado para
alçar novos voos a partir de uma base sólida.
BENS E SERVIÇOS: procure manter em dia a documentação para quando precisar
não ter de remediar, pois há lentidão para se conseguir novos ganhos. A boa notícia é
que com Júpiter assumindo a dianteira, gradualmente as atividades ganham pique e o
quadro financeiro poderá ser alterado para melhor.
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Miley Cyrus está grávida,
segundo revista
Miley Cyrus está grávida de Liam Hemsworth, de acordo com a revista americana
“Life&Style”. A cantora teria anunciado a
novidade para um grupo de amigos.
“Ela tem se sentido enjoada o tempo todo
e sabia que no fundo deveria estar grávida”,
disse uma fonte. O casal se conheceu em 2009 durante as filmagens
do filme ‘A Última Música’.

Atriz da Globo conta a amigos que o
ex-marido batia nela
Uma famosa atriz da Globo fez uma revelação surpreendente a
amigos recentemente. Ela, que protagonizou cenas sensuais em uma
novela da emissora, não quer saber nem de amizade com seu ex-marido.
Segundo a colunista Fabíola Reipert, do R7, a moça disse que ele
era agressivo e batia nela. Depois que conseguiu destaque como ator
em uma novela, começou a mostrar sua verdadeira personalidade.

Thábata Mendes revela que não tem mais
contato com Ximbinha
Thábata Mendes, ex-vocalista da banda XCalypso, não fala
mais com Ximbinha desde sua
saída do conjunto musical, em
janeiro. “A gente perdeu totalmente o contato. Mas não teve
briga. Acabou tudo na paz, mas
cada um foi para o seu lado”,
afirmou a cantora em entrevista
à repórter Lorena Coutinho, do
programa “Gugu”, exibida na
noite de quarta-feira (11).
Thábata disse ainda ter pensamentos diferentes do instrumentista.
“Houve incompatibilidade e divergências. Ele pensa de um jeito e
eu, de outro. Mas coloco os meus princípios acima da fama. Como
não estava dando certo, resolvi sair”, apontou a artista. “Não sou
hipócrita de engolir tudo pela fama. Muita gente se sujeitaria a um
monte de coisa, mas eu não”, disparou a cantora em outro momento
da conversa.

Bombeiro da Eliana aparece peladão em
vídeo de hotel gay
O bombeiro que incendeia as tardes
de domingo do SBT está bem soltinho
em um vídeo divulgado essa semana
pelo 269 Chilli Pepper, hotel destinado
ao público gay localizado no Largo do
Arouche, centro de São Paulo. Acostumado a apagar o fogo da mulherada do
programa Eliana, Bruno Camargo protagoniza o vídeo cheio de homens sarados intitulado “The Power Exchange”.
“Bruno é lindo e carismático, isso faz
toda a diferença no vídeo. Não é a toa
que ele é o nosso garoto propaganda
há três anos”, elogia Douglas Drumond, dono do hotel, que acaba de
completar quatro anos. O modelo foi eleito em um concurso durante
o carnaval em 2013 e desde então estampa as campanhas publicitárias
do Chilli Pepper, que também tem uma filial em Belo Horizonte.

Bandido cospe em repórter do SBT
e recebe soco na cara
Uma matéria realizada pelo
repórter Clemildo Amaral teve
um fim inusitado na TV Ponta
Negra, filiada do SBT, em Santarém (Pará). Durante a reportagem, Clemildo se deparou com
um criminoso algemado que lhe
deu uma cusparada. O bandido,
conhecido como “Brinquedo”,
foi surpreendido com a reação
do repórter, que revidou com um soco de direita em seu rosto e terminou sangrando. A atitude bombou na internet e gerou opiniões a
favor e contra o profissional, que até o momento não se pronunciou
sobre o ocorrido. As informações são do site “Em Cenna”.

Luciano cai e quebra a costela
Luciano Camargo teve um acidente na
manhã de sábado (14) e foi parar em um
hospital de Belo Horizonte (MG).
Ele estava viajando para fazer show no
Mineirão à noite, quando caiu da cama no
ônibus (que dividia com a mulher Flavia
Camargo), segundo fontes do hospital. O
cantor chegou lá com fortes dores e falta de ar, pois bateu as costas
no chão. O sertanejo quebrou a décima primeira costela. Ficou no
hospital das 8h às 16h. Deram injeção na veia para dor para ele conseguir fazer o show. Depois disso, terá de fazer repouso por algumas
semanas. Desejamos melhoras e que Flavia pare de empurrar o marido para fora da cama, tadinho.

Joelma ainda guarda mágoa de Ximbinha e
se cansa de ser chamada de brega
Joelma virou uma página de sua vida,
mas ainda guarda muito rancor de Ximbinha.
Em seu primeiro disco solo, a cantora fez
váriasssssss músicas falando de chifre, de
falta de amor etc. Uma delas diz: “Eu não
sou mulher de brincar/ Eu odeio traição/
Dividir amor, não vai dar/ O que fez não vai ter perdão”. Xiiiii...
Sobre o seu visual, Jô não aguenta mais que a chamem de cafona
e brega. Isso já virou uma tortura para ela, tadinha.
A cantora agora quer passar outra imagem e resolveu dar uma repaginada no visual. O primeiro passo foi melhorar o figurino. Contratou até personal stylist.
Fora isso, tirou a cor de amarelo ovo dos cabelos, colocou botox,
mexeu nos dentes e fez preenchimento labial (mas não tanto como
Anitta).
Os dentes ficaram parecendo dentadura, mas isso tem acontecido
direto com os famosos com essa mania que eles estão de mexer na
boca.

Gusttavo Lima recebe
intimação judicial em hotel
Gusttavo Lima recebeu intimação judicial
no hotel em que estava hospedado, em Brasília, na quarta (11), pouco antes de fazer um
show na cidade. Em razão disso, a apresentação dele teve atraso para começar.
Ele está sendo processado por uma empresa de cosméticos que o
contratou em 2014 como garoto-propaganda de uma nova linha de
produtos. O contrato previa fotos publicitárias, aparições na TV e na
mídia por seis meses, além de um show em Brasília. Para isso, foram
pagos R$ 280 mil, além de outros R$ 80 mil em títulos de doação,
segundo a imprensa de lá. Agora querem cobrar multa por não cumprimento do acordo, que pode chegar a R$ 1,7 milhão.
De acordo com o portal de notícias Metrópoles, de Brasília, a empresa de cosméticos está na cola de Gusttavo Lima há dois anos, mas
sempre eram driblados para não falar com ele. Agora, finalmente,
conseguiram encontrá-lo nesse hotel. Inicialmente, produtores e seguranças até tentaram despistar os oficiais de Justiça, mas Gusttavo
os recebeu. Procurada, a assessoria de Nivaldo/Gusttavo Lima disse:
"O advogado do cantor Gusttavo Lima, Cláudio Bessas, teve
acesso a intimação na tarde de hoje. Segundo ele, a rescisão partiu
da empresa contratante em virtude do cantor não comparecer à festa
de lançamento da marca.
Fica o registro de que este compromisso não foi acordado em
contrato, portanto, comprovando a isenção de responsabilidade do
cantor no evento".

Tatá Werneck chega à festa de novela se
sentindo mais estrela que a protagonista
Mariana Ximenes
Tatá Werneck chegou com ares de estrela
de Hollywood ao lançamento de Haja Coração, no Rio, na noite de quinta (12).
Quem estava lá contou que a ex-humorista (que era muito mais humilde quando
trabalhava na MTV e se deslumbrou depois
que foi para a Globo) estava se sentindo
mais importante que Mariana Ximenes, que
é a protagonista (e ótima atriz).
Tatá chegou atrasada, foi a última do
elenco a aparecer, e fez a festa toda esperá-la para que começassem a exibir no telão
cenas da novela. E teve gente comentando
que as primeiras imagens de Haja Coração
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já mostraram que ela está engraçada, mas continua atriz de um papel
só (mas isso é assunto para outro post...).
Já Mariana Ximenes, a protagonista, tinha outro tipo de comportamento. Mais calma, sem ser afoita, deu entrevistas numa boa sem
querer se destacar nem aparecer mais que ninguém.
Malu Mader foi outro exemplo de o que é ser profissional. Chegou
no horário marcado e atendeu a todos os jornalistas sem distinção.
Até Carolina Ferraz, que costuma ser um entojo, estava simpática
e acessível. Cleo Pires também esbanjou boa educação e atenção
com as pessoas.

Alterado, Klebber Toledo surta, inventa que
não expõe a vida pessoal, e detona jornalistas
Klebber Toledo está nervoso, Na quinta-feira
(12), o ex-namorado de Marina Ruy Barbosa
gravou um vídeo depois que viu pipocar em alguns sites de fofocas fotos dele conversando ao
pé do ouvido com a assessora da própria Marina
(e de outros famosos, como Cleo Pires, Giovanna Antonelli etc.).
Quem conhece bem esse rapaz sabe que ele
joga charme para quem for, principalmente
quando tem algum interesse, pois gosta de se
sentir bem relacionado com pessoas do meio artístico. Outro dia,
por exemplo, estava vendo novela na casa do autor Walcyr Carrasco.
No vídeo, o ex de Marina fala mal da imprensa de celebridades,
detona quem escreve sobre o assunto, e ainda mente dizendo que
não gosta de expor sua vida pessoal...
Como assim? Recentemente, o mocinho fez fotos pelado para
uma revista numa banheira, outra de sunga plantando bananeira
etc... No Carnaval, apareceu beijando a ex-CQC Monica Iozzi em
pleno camarote. Já foi fotografado também pagando de pai do filho
de Dani Suzuki na praia (numa época em que estava saindo com
a japonesa), sabendo que no Rio de Janeiro é cheio de paparazzi.
Sem falar algo que aconteceu na porta do Projac. Ele deveria
agradecer essa imprensa que ele tanto xinga de não ter deixado
vazar o que ele estava fazendo, pois há até fotos...

Fãs de Safadão se revoltam com a mulher dele e
gritam pelo nome da ex
O negócio está feio para o lado
de Thyane Dantas, atual mulher
de Wesley Safadão. Os fãs do
cantor odeiam a moça (por vários motivos) e agora estão com
mania de gritar nos shows dele o
nome de sua ex, Mileide, só para
provocar.
Thyane já ganhou antipatia
dos fãs pelo fato de ter ficado com Safadão enquanto ele era casado
com a outra. Depois de descobrir que o marido tinha Thyane como
amante (as duas eram amigas), Mileide terminou tudo e deixou o
forrozeiro para ela.
Thyane já arrumou confusão com uma fã de Sansão e jogou
champanhe na mulher durante uma viagem a Dubai. O assunto
virou notícia e ela ficou com o filme mais queimado ainda.
Eles odeiam o ciúme possessivo dela. E agora o povo está fazendo campanha em favor de Mileide. Xiiiiii...

Celso Portiolli diz que quase morreu em cirurgia: 'Bati um papo com São Pedro'
Em vídeo publicado na internet, o
apresentador Celso Portiolli, 48 anos,
conta que quase morreu durante uma
cirurgia na garganta, há um ano e meio.
O animador relata que, durante a operação, o respirador artificial parou de
funcionar, e ele sobreviveu durante 20
minutos graças a uma bomba manual de ar. "Quase fui pro espaço,
minha pressão ficou em 7 por 6, tive hemorragia, fui para a UTI.
Eu quase morri", conta. "Cheguei a bater um papo com São Pedro", brinca.
No vídeo, Portiolli não informa qual era o problema que tinha
na garganta nem em qual hospital estava internado. Mas reconhece
que o problema foi muito sério, que a falta de oxigênio poderia
trazer sérias consequências para seu cérebro. "Os médicos fizeram
muitos testes para saber se tinha lesado minha cabeça", diz. Felizmente para o apresentador do SBT, não houve sequelas.
O vídeo foi publicado há uma semana no canal de Portiolli no
YouTube. Nele, o apresentador discorre sobre "50 fatos" sobre sua
vida. A maior parte dos 12 minutos do vídeo é preenchida por micagens, piadas e curiosidades _como a revelação de que perdeu a
virgindade aos 17 anos e que não sabe nadar.
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E

manuelly Silva de Abreu, comemorou com seus coleguinhas da Escola Professora
Iolanda Lopes Mol Alves em Manhuaçu, o seu quarto aniversário.
Sua avó Silvia diz: “ter você aqui
perto de nós foi a melhor coisa
que aconteceu em nossas vidas,
nos faz sentir realizados. Parabéns”. Já seu papai e mamãe estão
orgulhosos por você. Seja muito
feliz, que a vida lhe traga alegrias
e muitas realizações. Que Deus
lhe conceda saúde, sabedoria e
forças para ultrapassar obstáculos
inevitáveis em nossa caminhada,
mas quando temos fé tudo se torna
mais fácil. Nós te amamos! Silvia,
Devair, Ediane, Jesus, Neca e
Nenzinha (bisavós), primo Itamar
e tia Neida.

Ronney Guimarães Barcelos - parabéns por mais um
aniversario dia 20 de maio,
que seus sonhos sejam realizados e sua fé acrescida.

Fabyo: Fabyo, juntamente
com amigos e familiares comemora seu niver dia 18 de
maio. Que sua fé seja renovada. Toda a família parabeniza
e deseja muitas felicidades,
saúde e dim,dim, que ajuda
bastante.

Maria de Lourdes, parabéns
pelo seu aniversário comemorado dia 14 de maio.
Que Deus acrescente sua
fé e ricas bênçãos sejam
liberadas.

Polícia de Conceição de Ipanema orienta moradores

A

Polícia Militar de
Conceição de Ipanema/MG, em parceria
com os Funcionários da
Agência do Sicoob da Cidade, pensando na Segurança
dos produtores, e de todo
pessoal envolvido na colheita do café no Povoado
Alto São Luis, realizaram
na noite do dia 10 de Maio
deste ano, uma reunião envolvendo as lideranças Comunitárias, os produtores e
os “turmeiros”.
Os Policiais Militares
Iniciaram a reunião falando
sobre risco que correm os
produtores que realizam o
pagamento de seus empregados com dinheiro, sobre o
cuidado com pessoas desconhecidas que se instalam em
suas fazendas, sobre o cuidado ao divulgar informações e sobre a intensificação
do policiamento em horários

incertos no povoado.
O comandante do Destacamento, Sr. Sgt Knaip,
orientou os produtores a
realizarem o pagamento
dos seus funcionários com
cheque, para evitar o deslocamento do banco até suas
casas com grande quantia
em dinheiro.
Alertou a todos quanto ao
fato de muitas pessoas vindas de outros Municípios ou
até de outros estados virem
para o local atrás de emprego, sendo que em meio
a estas pessoas, pode haver
alguém com a intenção de
conhecer o terreno e a rotina
do patrão para depois realizar furtos ou assaltos.
Ainda disse, para que os
produtores contenham sua
alegria em ver a fartura da
safra, evitando comentar
quantas sacas de café ele irá
colher, quanto em dinheiro

ele terá de lucro , quanto ele
irá gastar com o pagamento
de empregados, pois essas
informações nas mãos de
bandidos, podem ser usadas
para a articulação de assaltos bem sucedidos.
Com a palavra a Gerente
do Sicoob de Conceição de
Ipanema/MG, Hilda Schimit, endossou as palavras
da PM e disse que está a
disposição para apoiar os
produtores, quanto a logística para viabilizar o pagamento com cheques, para
assim, aumentar a segurança
dos valorosos trabalhadores
que alavancam a economia
do Município.
Hilda, juntamente com
sua equipe, explanou a todos
sobre os procedimentos para
aquisição de maior quantidade de cheques, e sobre
como é fácil realizar o bloqueio de um cheque furtado,

roubado ou perdido, sobre a
segurança da assinatura no
cheque, e sobre o sistema
que a agencia possui, para
descobri por quais mãos o
cheque passou até ser descontado na agência, ou seja,
o pagamento com cheques é
muito mais seguro.
Por fim a equipe Policial
garantiu aos presentes que o
policiamento será intensificado no período da colheita,
que realizaram visitas noturnas nos secadores de café,
afim de proporcionar aos
moradores ordeiros do valoroso povoado, uma colheita
tranqüila e segura.
Participaram da reunião
o Comandante do Destacamento, Sgt PM Knaip, Sd
PM Rodrigues, a Gerente do
Sicoob de conceição de Ipanema, Hilda Schimit e seus
funcionários, Carlos Junior
, Felipe, Ericka,e Fernanda.

