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Circulação: Território do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Seminário em Manhuaçu sobre legislação Eleitoral
PÁG.

12

Pauta trancada: Vereadores
tomam atitude a favor dos
servidores municipais

F

oi realizado em Manhuaçu dia 20/05, o 1º Seminário sobre Legislação Eleitoral
da Região do Caparaó. O Seminário Eleições 2016 foi organizado pela Justiça Eleitoral de Manhuaçu e a Câmara Municipal em parceria com a Agência
de Desenvolvimento Sócio Econômico do Caparaó (ADESC), a FADILESTE e o
Portal Caparaó.

PÁG.

07

O

s vereadores de Manhuaçu tomaram uma iniciativa inusitada durante a reunião
ordinária, na noite de quinta-feira, 19/05, presidida por Jorge Augusto Pereira
“Jorge do Ibéria”. Os parlamentares trancaram a pauta a favor dos servidores
municipais devido a falta de solução sobre o projeto de lei que regulamenta a carga
horária dos funcionários. Com isto, nenhum projeto foi votado, apenas requerimentos,
moções e indicações foram aprovadas. Ainda na mesma sessão, o Legislativo recebeu
a prestação de contas da EMATER.

Suzana
Ana Hickmann - Sérgio Maladro - Fernanda Lima
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EDITORIAL

Brasil perde 23.565 leitos
do SUS em cinco anos

CHARGE

É

o que apontou uma pesquisa do Conselho Federal de Medicina,
que diz que a redução é de 7% – número passou de 335.482 para
311.917. Maiores problemas são em psiquiatria, obstetrícia,
pediatria e cirurgia geral.
Penso que o quanto o Brasil poderia ter avançado se tivéssemos
um governo honesto preocupado sim com o país, uma falha de um
presidente, por exemplo não ajustar uma tarifa necessária de energia e
combustível como não foi feito no governo Dilma, significa milhões
perdido, e para que? Para ganhar pontos com a população, já que estávamos em uma eleição. Se no governo Lula e Dilma não tivesse esta
organização criminosa poderíamos estar enfrentando a crise com muito
mais tranquilidade, o desemprego seria bem menor e povo não estaria
sofrendo tanto, mas o que dói mais, é ver
Fale com a redação
o quadro abaixo dos leitos hospitalares,
contato@jm1.com.br que o normal é crescer, mas aqui foi ao
(33)3331-8409
contrário perdemos muito, e isso significa
muitas mortes.
Um governo que sempre bateu no peito para dizer que era defensor
da área social e dos mais pobres promoveu o fechamento de mais de
23 mil leitos do SUS entre 2010 e 2015. Os números deixados pelo
PT foram classificados como alarmantes pelo Conselho Federal de
Medicina, responsável pelo levantamento que mostra redução de leitos em todo o país. Só em Minas Gerais foram fechados 3.241 leitos
nos últimos cinco anos. Essa é a marca de um governo que sucateou a
saúde pública, contingenciou o orçamento da pasta enquanto favorecia empresários e governos autoritários amigos e ainda deixou como
legado para a população uma norma que ao longo dos anos só reduzirá
o financiamento do setor.
O pior de tudo, é que o povo tem que suportar tamanha desigualdade.
Veja na página 9 matérias que envergonha os brasileiros pela farra do
dinheiro público gasta sem critério no Ministério da Cultura, e o novo
presidente já está cedendo para voltar a farra recriando o Ministério
da Cultura.

EU leIO o
Jornal das
Montanhas
Larícia Fagundes
Supervisora do
Supermercado
Paxá

OFERTA DE LEITOS
Estado.......................................................................2010.....................................2015
Rio de Janeiro........................................................32.047..................................24.995
Sergipe.....................................................................3.052....................................2.412
Distrito Federal........................................................4.872....................................4.055
Paraíba......................................................................8.134....................................7.139
Goiás......................................................................12.667..................................11.206
Acre..........................................................................1.409....................................1.246
Mato Grosso.............................................................4.783....................................5.180
Mato Grosso do Sul.................................................3.728....................................3.784
Alagoas....................................................................5.453....................................4.987
Bahia......................................................................25.474..................................23.348
Ceará......................................................................14.441..................................14.259
Maranhão...............................................................13.086..................................12.242
Pernambuco............................................................17.921..................................17.262
Piauí.........................................................................7.066....................................6.460
Rio Grande do Norte................................................6.531....................................6.101
Amapá.........................................................................914....................................1.001
Amazonas.................................................................5.142....................................4.886
Pará........................................................................11.405..................................10.874
Rondônia..................................................................2.863....................................3.199
Roraima.......................................................................822.......................................821
Tocantins..................................................................2.122....................................2.137
Espírito Santo.........................................................32.156..................................28.915
Minas Gerais..........................................................32.156..................................28.915
São Paulo...............................................................60.586..................................57.678
Paraná.....................................................................21.027..................................18.907
Rio Grande do Sul..................................................21.008..................................21.814
Santa Catarina........................................................11.303..................................11.424
BRASIL...............................................................335.482................................311.917
Fonte: Conselho Federal de Medicina
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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

Nuances do impeachment

Durante o processo de impedimento da presidente Dilma Rousseff vários
vícios de comportamento se repetiram na sociedade, principalmente dentre os
interessados.
Iniciou-se pela própria presidente e seu bunker de defesa. É comum na política
brasileira apontar contradição sempre nos adversários. Com os defensores da
presidente não foi diferente, ao sustentarem que o afastamento dela da Presidência
da República se configuraria um golpe.
Começa a sucessão de equívocos com a alegação de ter havido “pecado original, em razão de o deputado Eduardo Cunha, então presidente da Câmara, ter
autorizado a abertura do processo de impeachment por vingança, em retaliação
pelo fato de a presidente da República não ter garantido os votos dos deputados
do Partido dos Trabalhadores para impedir a cassação do seu mandato pelo
Conselho de Ética.
Ainda que essa afirmativa seja verdadeira, foram os políticos que instituíram essa
forma de barganha como modus operandi de fazer política no país.
Se a vingança fosse capaz de gerar a anulação, a cassação do mandado do
senador Delcídio do Amaral, à véspera do afastamento de Dilma Rousseff, também
deveria ser nula, tendo em vista que todos os senadores do PT votaram pela
cassação de um ex-líder do próprio governo.
Os defensores do governo Dilma Rousseff também argumentam que Michel
Temer traiu, conspirou e trabalhou nos bastidores pelo afastamento da presidente. Trata-se de um posicionamento subjetivo, o que impossibilita qualquer
argumentação em contrário.
Outro argumento bastante inconsistente é o de que o vice-presidente “não teve
um voto sequer”. Para quem tem um pouco de bom senso, tudo seria esclarecido
com a resposta à pergunta “por que existe um vice-presidente”? Ele teve os mesmos
54 milhões de votos da presidente.
Tão inconsistente quanto a posição anterior é afirmar que a democracia correria

risco com o impedimento da atual presidente. Não é verdade, mas ainda que
trouxesse, era um risco que a democracia teria que arcar, até para ser colocada
à prova. Se nada de anormal ou de risco ocorreu na queda de Fernando Collor
há mais de duas décadas, só ocorreria agora se a democracia tivesse regredido,
o que jamais ocorreu. Agora, está mais sólida, atuante e pujante do que nunca.
Algumas posições se generalizaram durante o processo do afastamento entre
os setores da chamada esquerda. Uma, é a de que qualquer pessoa que foi ou
vai em manifestações é alienada. E, nesse ponto, é preciso que as correntes de
formadores de opinião cheguem a um acordo. Quando não se manifesta é omisso,
quando vai é alienado.
Outra posição disseminada, principalmente, pelos políticos, seria uma preocupação com o colapso social com a denominada “negação da política” pela
sociedade. Essa tese é fundamentada no fato de nenhum político ter sido aceito
como aliado nas manifestações. Não dizem com clareza que não é reprovação
a qualquer política, mas a essa do toma lá, dá cá, da troca de favores, da
corrupção instrumentalizada, utilizada atualmente como elemento inevitável na
administração pública.
Precisa a sociedade consolidar o entendimento de que a atuação das instituições
do Estado é como a cura de toda doença muito grave, que traz inevitáveis e graves
efeitos colaterais e, por consequência, requer tratamentos difíceis. Na maioria das
vezes, o tumor tem de ser extirpado, sem nenhuma importância sobre qual será
o resultado. É como sempre deve ser encarado um processo de impeachment
do presidente da República, com seus impreteríveis resultados. O governo, que
decorreu constitucionalmente do afastamento, com o início muito confuso, será
analisado futuramente.
Pedro Cardoso da Costa – Interlagos/SP
Bacharel em direito
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
A saúde não foi prioridade de governo
E o povo vai dizendo das descobertas de um governo que
sempre batia no peito para dizer que era defensor da área
social e dos mais pobres promoveu o fechamento de mais de
23 mil leitos do SUS entre 2010 e 2015. Os números deixados
pelo PT foram classificados como alarmantes pelo Conselho
Federal de Medicina, responsável pelo levantamento que
mostra redução de leitos em todo o país. Só Minas Gerais
foram fechados 3.241 leitos nos últimos cinco anos. Essa
é a marca de um governo que sucateou a saúde pública,
contingenciou o orçamento da pasta enquanto favorecia
empresários e governos autoritários amigos e ainda deixou
como legado para a população uma norma que ao longo dos
anos só reduzirá o financiamento do setor.

Prefeita de Valadares não
agradou a população
Com os últimos acontecimentos de Governador Valadares,
a política esquenta ainda mais, agora o povo só fala na
volta da oposição, que tudo indica voltará o PSDB que já
comandou a cidade e segundo alguns munícipes fizeram
bastante obras importantes para o município, agora com a
crise, corrupção, vereadores e empresários presos, a situação
da prefeita ficou bastante ruim. O povo pagando a conta, a
Câmara Municipal de Valadares continua pagando os salários
dos vereadores afastados. A folha de pagamento subiu e
acredite os vereadores afastados continua recebendo salário.
Atualmente a câmara está sustentando 32 vereadores.

De Manhuaçu para o Palmeiras
Manhuaçuense jogador do Palmeiras
assina primeiro contrato profissional
Jovem, que começou sua carreira na
quadra do bairro Engenho da Serra,
realiza sonho de infância ao vestir a
camisa de um dos clubes mais importantes do país
Gabriel Afonso Medeiros Mariano
Dornellas, de 18 anos, realizou um sonho
de infância ao assinar seu primeiro contrato profissional como jogador em um
dos melhores do Brasil.
.Segundo Gabriel, ele sempre pensou positivamente e agora
depois de três anos na categoria de base chegou a sua vez
de realizar este sonho, ele saiu de Manhuaçu aos 13 anos de
idade com o objetivo que agora se concretiza de se tornar
um jogador profissional de futebol. Hoje, ele é o titular na
lateral direita da base da Sociedade Esportiva Palmeiras, o
“Verdão” da capital paulista.

O Brasil gastou dinheiro sem critério
Se o fim do Ministério da
Cultura incomoda alguns intelectualóides, 27 mil leitos
fechados nos hospitais, 1,3
milhão de empresas fechadas,
11 milhões de desempregados,
incomodam todo o Brasil.
É tantas as reclamações em
todo o país sobre o milhões
liberados para a cultura, que
já começa a despertar grande interesse do povo para saber
a verdade. Aparentemente houve muitos abusos, tem artista
aí que não solicitou dinheiro e saiu grana em seu nome. O
Senador Magno Malta vai propor uma CPI para apurar o
dinheiro do Ministério da Cultura.

Licitações de publicidades
Uma grande dúvida, porque a justiça não olha com carinho
as licitações de publicidades da região, os arquivos das câmaras e prefeituras estão infestados de irregularidades e a justiça
não se mexe. Você acredita que nossa empresa venceu uma
licitação e durante um ano inteiro a prefeitura publicou pági-

nas e mais páginas coloridas
em outro jornal que nem é
registrado e está no fórum
todo o material juntamente
com o processo e mais de 6
anos nada foi feito. Em outra
prefeitura em 2012 o único
contrato certo foi o nosso, mas o único que ficou sem receber.
Manhuaçu e região precisa de uma Lava Jato.

Sobre os Lobos Guarás em Manhuaçu
Na foto o ambientalista
Eduardo Bazem. “Como
recentemente tivemos
notícia da morte de um
lobo guará próximo ao
aeroporto de Santo Amaro
de Minas em Manhuaçu,
achei por bem publicar este
registro que teve imenso
apoio do Walcimar Dutra,
seu filho Wallace e do querido amigo Emilson. Mas vou
aproveitar para mostrar uma sequência de ações que a AMA
fez pela espécie. Detalhe: esse morreu em um acidente no
pasto”. Facebook

Senado aprova prorrogação do CAR
para todos os produtores rurais
Medida estende prazo para 31 de dezembro de 2017,
mas ainda depende de sanção presidencial. O Plenário do
Senado Federal aprovou no fim da tarde de terça-feira, dia
17/05/2016, o Projeto de Lei de Conversão (PLV) 8/2016,
proveniente da Medida Provisória 707/2015, que prorroga o
prazo para inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR) para
todos os agricultores do país até 31 de dezembro de 2017.
A matéria depende agora da sanção do presidente interino
Michel Temer para entrar em vigor. Além da prorrogação
do CAR, o PLV 8/2016 também estende prazo e determina
regras para refinanciamento de dívidas de produtores rurais
nordestinos e agroindústrias do Nordeste e do Centro-Oeste.
A matéria ainda beneficia os caminhoneiros que adquiriram
veículos com crédito do BNDES. O refinanciamento foi
prorrogado até 31 de dezembro de 2016. Fonte Canal Rural.

Parecer do Procurador Regional
Eleitoral anima os partidários
de Sérgio Breder
MINISTERIO PÚBLICO ELEITORAL
Procuradoria Regional Eleitoral em Minas Gerais
Recurso Eleitoral nº' 135-05-2015.6.13.0167
Inelegibilidade
Parecer PRE/JB/2016
Excelentíssimo Juiz Relator,
Egrégio Tribunal
Trata-se de recurso interposto
de decisão do Juízo da 167 Zona
Eleitoral que indeferiu o pedido de
declaração de reestabelecimento
dos direitos políticos formulado
pelo requerente.
Sérgio Marcos de Carvalho Breder narra que foi condenado
à pena de suspensão de direitos políticos pelo prazo de 05
anos nos autos da Ação Civil Pública n. 0394.99.008647-9.
Informa que a decisão condenatória transitou em julgado em
30 de junho de 2008, de sorte que o cumprimento da pena se
encerrou em 30/06/2013.
Assim requer o restabelecimento de seus direitos políticos,
registrando-se sua regularidade no Cadastro Eleitoral. Por
fim, argumenta ser incabível, no caso, a aplicação do art.1º,
I "I", da LC 64/90, com a redação dada pela LC 135/2010,
uma vez que a condenação — que transitou em julgado antes
da nova Lei — não se fundou em ato doloso de improbidade
administrativa. Juntou documentos (fl 05/12 e 26/94, O d.
juiz da 167ª Zona Eleitoral considerou que os efeitos da
sentença condenatória de fato findaram-se em 30 de junho

de 2013. No entanto, considerando aplicável o disposto no
art 1º, I, "I", da LC 6490, indeferiu o requerimento.
Opostos embargos de declaração (fls. 100/107), foram
estes rejeitados (fl.109) Irresignado, interpôs o requerente recurso eleitoral, em que argumenta não se poder considerar, na
condenação, a existência de prejuízo ao erário - o qual fora
presumido pela Justiça Comum — ou de enriquecimento
ilícito. Requer o provimento.
Do recurso para determinar a exclusão de qualquer anotação de inelegibilidade ou suspensão de direitos políticos que
haja contra o réu. É o relatório. Primeiramente, e necessário
apontar que, conforme fl. 12, o registro em discussão é o
Histórico ASE – Suspensão de direitos políticos, com ocorrência datada de 08/09/2011 e processamento em 15/03/2012,
referente ao Processo 394.99. 008647-9/ Vara Cível Manhuaçu/MG — Improbidade administrativa!
.Pois bem, conforme Manual da Justiça Eleitoral aprovado
pelo Provimento CGE/TSE nº 6/2009*, tal código ASE se
presta a “registrar a suspensão de direitos políticos nas
hipóteses - decorrentes do sistema constitucional vigente e da
legislação ordinária” de sorte que “torna suspensa a inscrição
e impede a quitação eleitoral". Ele se encaixa, portanto, em
situações de incapacidade civil absoluta; condenações criminais; improbidade administrativa; estatuto de igualdade; e
recusa de cumprimento de obrigação a todos imposta ou de
prestação alternativa.
.No caso dos autos, inequívoco que a condenação por
improbidade administrativa que impôs a pena de suspensão
de direitos políticos pelo prazo de 05 anos (fls 26/298, 244,
289, 64/93) transitou em julgado no dia 30 de junho de 2008
(fl 94) Destarte, corno bem consignou a sentença: “passados
os cinco anos, não havendo registro de qualquer causa de
suspensão, os efeitos da sentença condenatória {...} findaranse em data de 30 de junho de 2013, exaurido o comprimento
da condenação”
1* Observe-se que se tem o mesmo ASE, referente ao
mesmo processamento com ocorrência datada de 30/06/2008
e processamento em 13/01/2009 o qual está, por sua vez,
inativo.
2* http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivo/tre-ammanual-ase-versao-final
Após registrar o ASE 370 para o ASE 337, substituir a
inelegibilidade em hipótese de condenação criminal (LC nº
64/90, art 1º, I, e) ou condenação criminal eleitoral.
Poder-se-ia aplicar ao caso o mesmo raciocínio, notadamente tendo em vista que segundo a Corregedoria-Geral
Eleitoral, o sistema de gerenciamento do cadastro eleitoral
foi alterado para não considerar uma anotação de inelegibilidade como impeditivo à emissão de certidão de quitação
eleitoral a fim de não prejudicar o cidadão para os fins do
art. 7º. Parágrafo 1º. Do Códico Eleitoral (PA nº 313-98 e
Ofício Circular CGE/TSE nº 25/2015).
.Dessa forma, a anotação como “ocorrência de inelegibilidade” realiza na prática o comando normativo da Lei das
Inelegibilidade, sem prejudicar o cidadão.
Ante o exposto, a PROCURADORIA REGIONAL
ELEITORAL manifesta-se pelo parcial provimento do recurso para registrar o ASE 370 para o ASE, 337, comandando-se
em seguida o ASE 540.
Belo Horizonte, 16 de maio de 2016.
ÂNGELO GIARDINI DE OLIVEIRA
Procurador Regional Eleitoral Substituto

Coletiva de Imprensa lança curso de
Medicina da Univale
A Universidade Vale do Rio Doce fez uma coletiva de
imprensa na tarde desta terça-feira, 17 de maio, para o
lançamento do curso de Medicina. Participaram do evento:
o Presidente da Fundação Percival Farquhar, mantenedora
da Univale, Dr. Rômulo César Leite Coelho, o Reitor, Prof.
José Geraldo Lemos Prata, a Pró-Reitora Acadêmica, Profª.
Lissandra Lopes Coelho Rocha, a Prefeita de Governador
Valadares, Elisa Maria Costa e o Deputado Federal, Leonardo Monteiro. A Secretaria de Regulação e Supervisão da
Educação Superior (Seres) publicou no Diário Oficial da
União, a portaria nº 197, que autorizou a abertura do curso na
Universidade. A notícia foi motivo de muita comemoração na
Instituição, que aguardou seis anos até que toda a tramitação
junto ao MEC fosse finalizada.
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CANTINHO DE FÉ
por

Pr. João Soares
da Fonseca
"Se não resolver no diálogo, resolverá na bala"
provocou o deputado dilmista Sílvio Costa (PTdoB-PE)

‘ERRO’ DE RENAN DEU CARGOS
MAIS CAROS A DILMA
Aprovado o afastamento de Dilma Rousseff, o presidente
do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), seu aliado, concedeu-lhe várias regalias como seguranças, do Alvorada,
aviões da FAB e assessores. Fixou em 35 o número de
assessores de Dilma enquanto ela estiver afastada, mas
não os especificou, possibilitando a manobra esperta de
Dilma, ainda presidente, de reservar os cargos mais caros
para sua turma.
CARGOS ‘FILÉ’
A turma de 35 dilmistas terá remuneração que varia de R$
10 mil a R$31 mensais, durante o afastamento da presidente, por até 6 meses.
MALANDRAGEM
No dia 12, quando foi tocada para fora do Planalto, Dilma
publicou no Diário Oficial atos de “promoção” de assessores como Giles Azevedo.
OUTRA MALANDRAGEM
Além de reservar os 35 melhores cargos para sua turma,
Dilma ainda orientou outros assessores a solicitar “quarentena remunerada”.
TUDO POR NOSSA CONTA

FIEL ESCUDEIRO
“Não se pode esperar que o André Moura (PSC-SE) faça
algo contra Eduardo Cunha”, lamenta o líder do PSB, Paulo
Foletto (ES). Moura foi escolhido líder do governo e até já
atua no socorro a Cunha.
NA BALA
“Se não resolver no diálogo, resolverá na bala”, provocou o
deputado dilmista Sílvio Costa (PTdoB-PE), sobre a escolha de André Moura (PSD-SE) para líder do governo. Moura
responde por homicídio.
FORA, MARANHÃO
A Câmara ainda não encontrou uma maneira de se livrar
do presidente em exercício, Waldir Maranhão. “A Casa não
aceita ser presidida por ele”, avisa Jerônimo Goergen (PP-RS), que é seu correligionário.
VIRA CASACA
O presidente Michel Temer andou se aconselhando com o
empresário Abílio Diniz. Conversam sobre possíveis nomes
para escalões da área econômica. Até dias atrás, Abílio
compunha o “Conselhão” de Dilma.
ONDE ELA ERROU

Mais de 80 assessores e ex-ministros como o advogado-geral de Dilma, José Eduardo Cardozo, pediram “quarentena remunerada”.

Nas reuniões no Palácio do Alvorada para tentar descobrir
onde a “coisa desandou”, dilmistas avaliaram que a demissão de Moreira Franco da Aviação Civil afastou o vice-presidente e o PMDB de Dilma e acabou deixando o ex-ministro livre para trabalhar por Michel Temer.

JANOT QUER PROIBIR A VAQUEJADA NO NORDESTE

PENSANDO BEM...

O procurador-geral, Rodrigo Janot, mineiro urbano, alega
“práticas contra o meio ambiente” para tentar fazer o Supremo Tribunal Federal proibir a vaquejada, esporte que
faz a alegria da gente pobre e simples do sertão nordestino. Carioca do asfalto, o ministro Marco Aurélio apoia Janot. Os defensores da vaquejada garantem que os animais
são muito menos maltratados que os das milionárias festas de peões boiadeiros.

... Lula disse ao sindicato dos metalúrgicos que o momento
atual “é como se Dilma estivesse viajando”. Quem estava
“viajando” era outro.

TORTURA
Os bois saltam porque sentem dor, com a corda que lhe
roça e aperta os testículos, e não pelo incômodo com a
montaria do vaqueiro.
RICOS X POBRES
A Festa do Peão de Barretos (SP) movimenta R$ 200 milhões por ano. As vaquejadas nordestinas atraem muita
gente, mas são festas pobres.
TEMA POLÊMICO
Os ministros Gilmar Mendes e Luiz Fachin votaram pela
improcedência da ação de Janot contra a vaquejada. Luís
Roberto Barroso pediu vista.
CHORA E MAMA
Kleber Mendonça Filho, diretor do
filme Aquarius que protagonizou o
papelão do protesto em Cannes,
estava devidamente pendurado em
uma boquinha no MEC. O salário do
comissionado é de R$ 4.688,79.
OPERAÇÃO ODEBRECHT
A Polícia Federal investiga a Odebrecht em ao menos três
frentes: Operações Acrônimo, Lava Jato e, agora, Janus,
que investiga as traficâncias de Lula, mundo afora, a serviço da bilionária empreiteira.
QUEM PODE, PODE
Após tomar posse, Pedro Chaves (PSD-MS) foi à barbearia do Senado dar um tapa no visual. Ao pagar pelo corte
de cabelo, que custa R$ 25, se espantou: “Só isso?”, questionou. E deu gorjeta de R$ 25.

‘JANUS’, MAS PODE CHAMAR DE ‘OPERAÇÃO LULA’
O noticiário sobre a Operação Janus, nesta sexta (20), da
Polícia Federal, fez parecer que, apesar do envolvimento do sobrinho, o ex-presidente Lula não era investigado.
Porém, é mais que isso: trata-se do principal investigado.
Nota do Ministério Público Federal do DF deixou claro que
o objetivo da “Janus” é apurar se Lula “praticou tráfico internacional de influência em favor da construtora Odebrecht”.

jsfonseca@pibrj.org.br

Redescobrindo a Simpatia
William Barclay, em seu comentário de Romanos, narra
um episódio acontecido no tempo da escravidão nos Estados Unidos. Foi um diálogo, na cidade de Charleston, na
Carolina do Sul, travado entre uma senhora branca e uma
escrava, não sua, mas da vizinha.
A senhora diz para a escrava: “Lamento tanto que a sua
tia Lucy tenha morrido. Você deve estar sentindo muito a
falta dela, não? Afinal, vocês pareciam ser muito amigas”.
“Sim, sinhá. Lamento muito a morte dela. Mas não
éramos tão amigas assim”.
“Como não? Pensei que fossem. Vi vocês rindo e conversando tantas vezes!!!”.
“Isso mesmo!” – replicou a escrava. – “Rimos e conversamos muitas vezes, mas éramos apenas conhecidas. Sabe,
sinhá Rute, nós nunca choramos juntas. Para serem verdadeiramente amigas, as pessoas precisam chorar junto”.
A escrava sabia das coisas. Quando Jesus foi visitar seus
amigos enlutados em Betânia, diz o Novo Testamento, ele
chorou (João 11.35). As lágrimas de Jesus têm sido usadas
como um forte argumento em favor de sua humanidade.
Elas também têm sido lembradas como um sinal verde
para chorarmos, também nós. Chorar não é demonstração
nem de incredulidade nem de fraqueza. Ao par de tudo
isso, porém, destacarei a solidariedade de nosso Salvador.
Seus olhos não conheciam o aço frio da indiferença. É
por isso que o ainda não identificado autor de Hebreus
dirá que “não temos um sumo sacerdote que não possa
compadecer-se das nossas fraquezas, mas alguém que, à
nossa semelhança, foi tentado em todas as coisas, porém
sem pecado” (Hebreus 4.15).
Paulo, nas recomendações práticas de Romanos, diz aos
crentes: “Alegrai-vos com os que se alegram; chorai com os
que choram” (Romanos 12.15). Quem está alegre precisa
de alguém com quem possa celebrar. Quem está chorando
necessita de um ombro onde possa apoiar a cabeça. Na
agitação das grandes cidades, é preciso redescobrir o significado sublime da palavra simpatia. Não o da superstição,
da mandinga feiticeira que promete tudo resolver, mas o da
etimologia: sentimento de boa disposição e solidariedade
para com os outros.

É SÓ O COMEÇO
A primeira fase da Janus, nesta sexta, teve a ver apenas
com o financiamento do BNDES para uma obra da Odebrecht em Angola.
VEM MAIS POR AÍ
Lula e quem o ajudou a batalhar negócios para a Odebrecht no exterior podem esperar novas fases da Janus. Experimentarão fortes emoções.
PILANTRAGEM FOR EXPORT
Também são investigados os contratos do BNDES relativos
a obras em Cuba, Venezuela, República Dominicana e Angola, entre muitos outros.
OS INVESTIGADORES
Três desassombrados procuradores pilotam a Operação
Janus: Francisco Guilherme Bastos, Ivan Cláudio Marx e
Luciana Loureiro.
NA OPERAÇÃO JANUS, PF INVESTIGA
‘CRIME PERFEITO’
A Operação Janus investiga o que o submundo da corrupção em Brasília chamava de “crime perfeito”. A suspeita é
que Lula fechava acordos com ditadores, a maioria africanos, para o BNDES financiar grandes obras naqueles
países, mediante juros ínfimos, longo prazo de carência e
contratos secretos, sob a condição de serem entregues a
empreiteira brasileira. No Brasil, mandava o BNDES financiar a obra.

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE
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SOLENIDADE MARCA AULA INAUGURAL DO SENACMÓVEL

U

ma solenidade nesta
terça-feira, 17, que
contou com a presença do Prefeito de Manhuaçu,
Nailton Heringer, marcou o
início do primeiro, de vários
cursos que serão oferecidos
durante os próximos 22 dias
pelo projeto SenacMóvel na
cidade.
No total serão seis cursos aplicados pelo projeto,
além de palestras abordando
vários assuntos. As aulas e
palestras ocorrem em uma
carreta adaptada com cozinha, que está estacionada na
Praça Cordovil Pinto Coelho, bem em frente à Igreja
Matriz de São Lourenço.
Os cursos oferecidos são de
Técnicas Básicas de Garçon/
Garçonete, Preparo de Saladas Especiais, Preparo de
Salgados e Doces de Festas,
Técnico em Barman, Técnico em Culinária Mineira e
Preparo de Pães, Roscas e
Biscoitos.
Ao dar as boas-vindas
aos alunos e profissionais
do Senac, o prefeito Nailton
Heringer destacou a impor-

tância da presença da carreta do projeto SenacMóvel,
que é muito disputada pelos
municípios. “Aproveitem
bastante dos profissionais
para absorverem o máximo
de informação” – destacou
Nailton Heringer.
Os cursos são pela manhã,
entre 08 e 11h, a tarde de
13:30 às 16:30 e a noite de
19 às 22h, até o dia três de
junho. Foram abertas 16 vagas por curso e todas já foram
preenchidas nos primeiros
dias de inscrições. Além dos
cursos são oferecidas também cinco palestras. Quem
não conseguiu se inscrever
pode comparecer ao local do
curso e ocupar a vaga caso
haja alguma desistência.
PARCERIA DE SUCESSO: A iniciativa tem
a parceria entre a Prefeitura de Manhuaçu, por meio
da secretaria de Trabalho e
Desenvolvimento Social, e
o Senac – Serviço nacional
de Aprendizagem Comercial. Segundo o secretário
Macilon Breder a bandeira
do trabalho é importante.

movendo também palestras
focando o pessoal na parte
profissional mostrando a
importância do trabalho e da
qualificação do profissional”
- completou.
Além dos cursos oferecidos no SenacMóvel, a diretora lembrou também outros
cursos disponibilizados na
unidade do Senac em Manhuaçu. “Nós temos cursos

O prefeito Nailton Heringer participou da aula inaugural do
curso de culinária do projeto SenacMóvel

“Nós contratamos a carreta
do Senac e tenho certeza
que outras virão para poder
qualificar a nossa população,
dando uma oportunidade de
melhorar a renda e o orçamento familiar” - destacou. A
diretora do SENAC Manhuaçu, Mirian Tempone Peixoto,
informou que a carreta visa a
aplicação de cursos na área
de área de hotelaria, principalmente cozinha como
Garçon, Garçonete, Barman

e de culinária.
O gerente regional do Senac Zona da Mata, Felipe
Peixoto de Almeida Dias,
também esteve presente na
aula inaugural. A função do
Senac, que já existe há 70
anos, é trazer a qualificação
para o profissional no mercado de trabalho, associando
a parte teórica e a parte acadêmica, com as práticas do
dia a dia” – destacou Felipe
Peixoto. “Nós estamos pro-

Melhorias no aprendizado marcam dois
anos do ‘Aprende Brasil’ em Manhumirim

A

implantação do Sistema Aprende Brasil
está completando dois
anos em Manhumirim, contabilizando excelentes resultados refletidos da absorção do
conhecimento por parte dos
estudantes em sala de aula. O
Sistema Aprende Brasil foi
desenvolvido pela Editora
Positivo para atender as escolas da rede pública de ensino
básico, por meio da gestão das
Secretarias de Educação. Por
meio do convênio, os educadores do município contam com
orientações sobre o material
didático e a utilização dos
conteúdos disponibilizados no
Portal Aprende Brasil (www.
portalaprendebrasil.com.br)
– espaço onde a Secretaria de
Educação e as escolas integram
a internet aos ambientes de
ensino e aprendizagem. Além
disso, recebem, ao longo do
ano, assessoria pedagógica e
acompanhamento permanente
via e-mail, fax e telefone.
A solução educacional oferece Livros Didáticos Integrados, da Educação Infantil ao
Ensino Médio; Portal Aprende

À esq., o Coordenador Regional Pedagógico da Editora
Positivo, Silvio Alexandre; Prefeita Darci Braga; Secretário
Municipal de educação, Josimar Veiga, e o executivo
comercial da Editora Positivo, Hildebrando Souza.

Brasil – que favorece a inclusão digital na educação dos
municípios-; Assessoria Pedagógica - que contribui para
a formação continuada dos
professores e a implementação
do sistema-. Há também o
SIMEB, que possibilita monitorar os resultados alcançados
e desenvolver planos de ação
e o hábile - para realizar avaliações do desempenho dos
alunos. Atualmente, o Sistema
de Ensino Aprende Brasil está
presente em 2.300 escolas públicas, fazendo a diferença na
vida de 490 mil alunos de mais
de 245 municípios brasileiros.
No último dia 10, a prefeita do Darci Braga visitou o
estande da Editora Positivo,
durante a XIX Marcha dos
Prefeitos à Brasília. O evento,
que reúne governantes dos
municípios de todo o país na
capital federal, foi realizado
no CICB (Centro Internacional de Convenções do Brasil)
e reuniu mais de duas mil
pessoas, entre prefeitos, políticos e demais governanças
dos municípios.
(Assessoria de Imprensa)

nas áreas de gestão, comércio
e informática”, lembrou. O
interessado pode comparecer na sede, localizada na
rua Hilda Vargas Leitão de
Almeida, 60, Bairro Alfa
Sul, para fazer a matricula.
Outra possibilidade é a matricula online no site www.
mg.senac.br.
Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu

Farinha pouca, meu
pirão primeiro verbas

F

oi só acabar com o Ministério da Cultura para
ocupantes de sinecuras no extinto ministério, que
controlam a liberação de verbas para “projetos
culturais”, têm levado os artistas e intelectuais que
frequentam seus guichês ao vexame de protestar pela
preservação de boquinhas extintas com a incorporação
do Minc pelo MEC. “Donos” de cargos-chave na Ancine,
que “incentiva” a produção de filmes com dinheiro do
contribuinte, orientaram cineastas a difundir a lorota
de “golpe” nos recentes festivais de cinema de Lisboa
e Cannes. Sinecura não é cultura, alguns artistas exageraram, falando em “fim da cultura”, mas o objetivo
do alarido é manter nos cargos-chave os amigos que
controlam verbas.
É impressionante agente observar como pensam a
maioria das pessoas, Farinha pouca, meu pirão primeiro.
Este povo que acostumou com vida fácil só pensa neles, e
que se dane os marginalizados que não tem nem o necessário para sua sobrevivência. Os países mais avançados
de produção cultural exuberante, com maior número
de Nobel e Oscar: neles não há Ministério da Cultura.
A impressão que se tem é que essa gente não respeitam
as instituições e deprecia nosso país dizendo que é golpe,
e todos sabem o grande prejuízo que esta organização
criminosa deu ao país nos últimos 13 anos. A fusão
do Ministério da Cultura ao MEC oferece mais um
pretexto que poupa os petistas de explicar a ladroagem
nos governos Lula e Dilma, agora com o impedimento
e afastamento da presidenta é que os brasileiros terão o
verdadeiro conhecimento dos desvios das finalidades
principais, para atender interesses pessoais.
Dizem que o povo surpreenderá com o desenrolar das
investigações que tudo isso é para não explicar no boteco,
na escola ou no exterior os milhões nas contas de Lula
& filhos, roubo à Petrobras etc, apregoam: “é golpe”.
A depressão do ex-presidente Lula parece haver
contaminado a militância do PT e Dilma Rousseff. Nas
rodas petistas, a avaliação é que a situação de Lula demonstra que eles consideram irreversível o afastamento
da presidente. Além disso, há cada vez mais petistas
acreditando que o partido deve passar por um processo
de refundação, incluindo até mudança de nome, pois PT,
segundo alguns trará sempre lembranças desagradáveis,
mas esse assunto, como a saúde de Lula, defendida por
petistas envergonhados como Tarso Genro, é tratada sob
“sete chaves” no PT. O drama do é que não há tempo
para mudar muito a eleição municipal de 2016, quando
se prevê um desempenho pífio do partido.
Os petistas dizem que Lula anda preocupado apenas
com a Lava Jato. Ele acredita que tem passaporte garantido para a cadeia.
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EDITAL – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
– EXERCÍCIO DE 2.016

O SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE
CONCEIÇÃO DE IPANEMA, pessoa jurídica de direito
privado, Inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas sob o nº. 09.522.647/0001-58, entidade
associativa representativa de primeiro grau dos Servidores municipais da cidade de CONCEIÇÃO DE
IPANEMA, – Estado de Minas Gerais, regidos pela
CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) e os servidores públicos estatutários da administração direta e
indireta e também os contratados temporariamente
pelo regime especial. Na forma da lei, em especial
no que dispõe o art. 605 da Consolidação das Leis
Trabalhistas – CLT COMUNICA à Prefeitura Municipal
de CONCEIÇÃO DE IPANEMA – Estado de Minas
Gerais - Minas Gerais e a Câmara Municipal de CONCEIÇAO DE IPANEMA - Estado de Minas Gerais, às
autarquias Municipais, nas pessoas a quem compete
que deverá descontar, na folha de pagamento do
mês de março de 2016, ou na inviabilidade técnica
por decorrência de prazo, em folha suplementar ou
subsequente, de todos os servidores, ativos e inativos,
ocupantes dos cargos administrativos, estatuários
e celetistas e dos contratados temporariamente e
também dos contratados em cargos de comissão, a
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA prevista no artigo 582 da CLT, com observância, ainda, dos demais
artigos do capitulo III do titulo V do mesmo diploma
legal, bem como da Instrução Normativa 01/2008 do
Ministério do Trabalho e Emprego, que dispõe sobre
a cobrança da contribuição sindical aos servidores públicos, pela Portaria 488 do MTE de 21 de novembro
de 2005, publicada no D.O.U. de 24 de novembro de
2005 a qual aprova o novo modelo e instruções de
preenchimento da Guia de Recolhimento de Contribuição Sindical Urbana – GRCSU, e da Nota Técnica/
SRT/TEM nº 36 de 12 de março de 2009, publicada no
D.O.U de 16 de março de 2009 ou na impossibilidade
de emissão da guia através de deposito bancário. A
importância a ser descontada deverá corresponder
a 1/30 (um trinta avos) da remuneração de cada
um dos aludidos servidores, sindicalizados ou não,
mas de qualquer forma representados pela entidade
signatária, percebidos no mês de março do corrente
ano conforme dispõe o inciso I do artigo 580 da CLT,
sendo que o seu recolhimento deverá ocorrer no mês
de ABRIL de 2016, através da guia em nome deste
SINDICATO ou da Federação filiada - FESERP, com
posterior remessa dos seguintes documentos: 1) relação nominal dos servidores contribuintes, indicado o
cargo e remuneração percebida no mês de desconto,
com o respectivo valor recolhido; 2) GRCSU – Guia
de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana,
devidamente quitada; 3) GRCSU – Guias de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbanas, devidamente
quitadas dos servidores que optarem em recolher
individualmente para os SINDICATOS DE CLASSES
ESPECÍFICAS.
Conceição de Ipanema, 22 de maio de 2016
Léusio silva Presidente - SINDSMCI.
Prefeitura Municipal de
Conceição de Ipanema - MG
Atos, Editais e Serviços.EXTRATO DE
HOMOLOGAÇÃO
AVISO DE CLASSIFICAÇÃO – PLL N. 0001/2016.
Audiência realizada em 19.05.2016, conforme Edital. Classificação final: Silvério Antônio de Oliveira,
CPF: 427.265.226-53, vencedor Lote 0001; Nerly
Rodrigues de Carvalho Júnior, CPF; 818.815.506-30,
vencedor Lote 0003, Francisco de Assis Oliveira, CPF:
610.877.506-87, vencedor Lote 0004; Wanderson Kaiser Xavier, CPF: 576.457.106-59, vencedor Lote 0006;
Walter do Nascimento Braun, CPF: 057.868.036-00,
Vencedor do Lote 0007; Joel Elias Mansur, CPF:
223.140.676-49, vencedor lote 0008; José Carlos
dos Reis. CPF: 976.774.776-15, vencedor Lote 0009,
e Ronaldo Rocha Carvalho, CPF: 927.405.296-00,
vencedor Lote: 0010. Vista aos interessados na Secretária, para querendo, manifestarem-se. Conceição
de Ipanema – MG, em 19 de maio 2016. Willfried
Saar – Prefeito Municipal.

MANHUAÇU SEDIA COPA BRASIL DE
BMX E TEM ATLETA MINEIRO NO PÓDIO

N

o último domingo,
dia 15, Manhuaçu
recebeu a 2ª Etapa
da Copa Brasil de BMX.
O evento que foi realizado na Pista Municipal de
Bicicross, no antigo Clube
do Sol, teve atleta mineiro
no pódio e reuniu competidores de todo o país em 27
categorias.
O prefeito Nailton Heringer esteve presente no
evento prestigiando os
atletas que competiram. A
pista, localizada às margens da BR 262, saída
para Reduto, é uma das
obras dessa gestão e tem
o objetivo de fomentar o
esporte na região. Muito elogiada pelos atletas
que competem no espaço,
ela tem atraído grandes
eventos para a cidade de
Manhuaçu, como a final
do campeonato mineiro de
BMX do ano passado.
Iniciado no sábado com
os treinos, o domingo foi
o dia em que os competidores colocaram toda a
preparação à prova. Com
várias categorias na disputa,
Minas saiu na frente na categoria da Elite Masculina
com o atleta Igor Martins,
que garantiu medalha de
ouro, seguido de Gilberto
Lucca, que garantiu prata,
e Aurelio Luís, que garantiu
bronze. Já na categoria de
Elite Feminina, a paranaense Julia Alves foi a campeã
da etapa. A mineira Thaynara Morosini foi a segunda
colocada e, Gabriela Kruse,
do Rio Grande do Sul, conquistou a terceira posição.
Para mais informações sobre o ranking, acesse o site
da Confederação Brasileira
de Ciclismo (www.cbc.

Fotos: Vinícius Gomes

Prefeito Nailton Heringer, esposa e o Secretário de Obras João Amâncio prestigiando os atletas.

esp.br).
O domingo de sol ainda
foi recheado de música e
teve a parabenização de
um dos organizadores da
2ª etapa da Copa Brasil de
BMX. Vinícius Gomes, que
contribuiu com a preparação, elogiou a prefeitura
de Manhuaçu pelo apoio,
a todas as secretarias envolvidas e ainda disse que
o evento foi um sucesso.
Victor Rocha, secretário
de esporte de Manhuaçu,
disse que o evento foi um
dos melhores que a prefeitura ajudou a sediar, que
não houve dificuldades na
preparação da competição e
que o resultado foi extremamente positivo. Aproveitou
para relembrar que no mês
de agosto haverá uma etapa a nível estadual, e que
a prefeitura espera poder
contribuir novamente com
os atletas dessa modalidade,
que tem feito um trabalho
maravilhoso tanto na pista
como nas competições que
tem participado.
A segunda etapa da Copa
Brasil de BMX foi uma

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA - GP
(GABINETE DO PREFEITO) - Decreto Municipal nº
434, de 16/5/2016 - APROVA PARECER NORMATIVO e dá outras providências. WILFRIED SAAR,
PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições
legais, e considerando a necessidade de regulamentar a questão referente ao pagamento de gratificação
de participação em comissões permanentes ou
especiais, decreta: Art. 1º Fica aprovado o Parecer
Normativo de 11 de maio de 2016 que orienta a forma
de liquidação da despesa com base no art. 62 da
Lei nº 4.320, de 17/3/64 e 15 da Leis números 610,
611, 612 e 613 de 30/9/2005 (com suas alterações).
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação. Art. 3º Revogam-se as disposições em
contrário. GP (Gabinete do Prefeito), em 16/5/2016.
Willfried Saar, Prefeito Municipal - CINTHYA DE
CARVALHO SAAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Pódio da Categoria Elite Masculina

Pódio da Categoria Elite Feminina

realização e organização da
Confederação Brasileira de
Ciclismo (CBC), e Federação Mineira de Ciclismo
(FMC), com patrocínio da
Caixa Econômica Federal.
Cobertura completa do

evento será divulgada durante a semana na Página
Oficial da Prefeitura de
Manhuaçu.
Secretaria de
Comunicação Social
de Manhuaçu
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Pauta trancada: Vereadores tomam atitude
a favor dos servidores municipais

O

s vereadores de Manhuaçu
tomaram uma iniciativa
inusitada durante a reunião
ordinária, na noite de quinta-feira,
19/05, presidida por Jorge Augusto Pereira “Jorge do Ibéria”. Os
parlamentares trancaram a pauta
a favor dos servidores municipais
devido a falta de solução sobre o
projeto de lei que regulamenta a
carga horária dos funcionários.
Com isto, nenhum projeto foi
votado, apenas requerimentos,
moções e indicações foram aprovadas. Ainda na mesma sessão, o
Legislativo recebeu a prestação de
contas da EMATER.
O Presidente Jorge do Ibéria
justificou a atitude da Câmara.
“Todos os servidores estão preocupados quanto a questão da
carga horária uma vez que já foi
protocolada nesta Casa e o prefeito mesmo veio aqui e retirou
o projeto de lei e a única maneira
que achei que a Câmara pode estar
junto com o servidor nesta luta é
trancando a pauta, mas eu não tenho o poder de fazer isto sozinho,
então sugeri ao plenário e em
votação, todos os 15 vereadores
apoiaram os funcionários que não
podem ficar com este impasse. O
povo precisa de uma resposta”,
argumentou.
Ainda de acordo com o Jorge,
a Câmara não tem intenção de
prejudicar a população, mas vê
como uma forma de mobilizar o
prefeito a encontrar uma solução.
“Não damos esta notícia com
alegria, pois aqui tinha projetos
importantes e não podemos prejudicar o município. A Câmara não
tem intenção de prejudicar e toda
vez oferecemos ajuda ao Poder
Executivo e que nunca nos abriu
espaço. Assim que o projeto sobre
a carga horária estiver no Legislativo, nós promovemos reunião até
sábado e domingo para resolver
esta situação”, acrescentou Jorge.
O Vereador Fernando disse
que é uma situação lamentável.
“É triste. É lamentável. Hoje os
servidores teriam que estar em
casa usufruindo do descanso
e mais uma vez estão aqui. Eu
deixei claro para que todos se
acalmem, pois o Legislativo não
é doido de abandoná-los. Todos
os vereadores estão juntos com
os servidores”, ressaltou.
O Vereador Paulo Altino também tentou tranquilizar os servidores. “Se o prefeito quisesse
já tinha resolvido esta questão.
Todos vocês são testemunhas
do que acontece no dia-a-dia. A
Câmara mais uma vez tem que
abraçar uma causa para que o

direito dos servidores seja atendido”, salientou.
O Parlamentar Jânio Garcia
demonstrou insatisfação. “Nós
vereadores estamos sendo feitos
de palhaços. É uma situação séria
e não está tendo comunicação
adequada”, disse.
O Vereador Cabo Anízio comentou sobre a ação da Câmara.
“A atitude desta Casa foi plausível. Estamos buscando um
denominador comum e há quase
dois anos está acontecendo este
atrito. Quando a gente pensou
que o problema seria resolvido, o
projeto foi retirado de pauta pelo
prefeito. Queremos resolver a
vida do servidor em geral e todos
devem ser valorizados”, falou.
O Vereador Maurício Júnior
também opinou. “É uma atitude
dura e tomada devido ao descaso
do prefeito para com a Câmara e
para com os servidores municipais que estão com seus direitos
desrespeitados”, concluiu.
REQUERIMENTO: Anízio
Gonçalves de Souza
Requer ao Prefeito cópia do
convênio e da prestação de contas
entre a Prefeitura de Manhuaçu e
a Polícia Militar, constando informações sobre o valor de recursos

que foram repassados para o 11º
BPM, de 2013 até a presente data.
MOÇÕES: João Gonçalves
Linhares Júnior e Anízio Gonçalves de Souza
Moção de Congratulações
Pela passagem do “Dia da
Polícia Civil”, comemorado em
10 de maio.
Moção de Congratulações
Pela passagem do “Dia da
Policial Militar Feminina”, comemorado em 12 de maio.
Moção de Congratulações
Ao SAMAL pela passagem do
“Dia do Gari”, comemorado em
16 de maio.
Moção de Pesar
Pelo falecimento do Cb. PM
Ralf Freitas, em 11/05/2016.
Anízio Gonçalves de Souza
Moção de Pesar
Pelo falecimento do Sr. Ronaldo de Souza Salazar, em
06/05/2016.
Moção de Pesar
Pelo falecimento da Sra. Maria
Aparecida Bastos, em 07/05/2016.
João Gonçalves Linhares Júnior, Eli de Abreu Gomes e Anízio
Gonçalves de Souza
Moção de Pesar
Pelo falecimento do Sr. Saulo
Eller Boy.

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA - GP (GABINETE DO PREFEITO) Decreto Municipal nº 435, de 16/5/2016 - EXONERA SERVIDOR QUE MENCIONA
e dá outras providências. WILFRIED SAAR, PREFEITO MUNICIPAL, no uso de
suas atribuições legais, decreta: Art. 1º Fica exonerada, a pedido, do cargo de
Diretora do Departamento de Assistência e Inclusão Social a servidora Patrícia
Cardoso Marques Marinho, CPF 054248666-03. Art. 2º Este decreto entra em vigor
na data de sua publicação. Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. GP
(Gabinete do Prefeito), em 16/5/2016 Willfried Saar - Prefeito Municipal
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA - GP (GABINETE DO PREFEITO)
- Decreto Municipal nº 436, de 16/5/2016 - Nomeia servidor que menciona e dá
outras providências. WILFRIED SAAR, PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas
atribuições legais e considerando o que dispõe a Lei Orgânica Municipal, o inciso
I do art. 8º da Lei Municipal nº 780, de 10 de maio de 2015, combinado com o
art. 41 da Lei Municipal nº 773, de 19 de dezembro de 2014, decreta: Art. 1º Fica
nomeada para o cargo de Secretário Municipal de Ação, Assistência, Inclusão e
Promoção Social a Senhora Patrícia Cardoso Marques Marinho, CPF 05424866603, que deverá apresentar, para tanto, a documentação de que trata a legislação
pertinente necessária à posse. Parágrafo único. Cabe à nomeada, dentre outras,
as tarefas fixadas na legislação municipal, estadual e federal atinente ao cargo,
notadamente as fixadas na Lei Municipal nº 780, de 10 de maio de 2015 e na Lei
Municipal nº 773, de 19 de dezembro de 2014. Art. 2º Este decreto entra em vigor
na data de sua publicação. Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. GP
(Gabinete do Prefeito), em 16/5/2016. Willfried Saar, Prefeito Municipal
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11º BPM - Biólogo Richard visita Centro
de Educação Ambiental em Manhuaçu.
N

a manhã de terça-feira, 17/05, o
apresentador de
TV Richard Rasmussem
fez uma visita ao Centro
de Educação Ambiental
da Polícia Militar de Meio
Ambiente e Trânsito, situado na parte interna do
11º Batalhão da Polícia
Militar, em Manhuaçu.
O biólogo é apresentador de um programa
de TV chamado Mundo
Selvagem, exibido pela
National Geographic, e
esteve na região para gra-

var uma matéria sobre o
macaco Muriqui.
A convite do Cabo Edson e do Soldado Ferreira,
integrantes da 12ª Cia
Independente de Meio
Ambiente e Trânsito e organizadores da visita, Richard conheceu o Centro
de Educação Ambiental e
palestrou para estudantes
de algumas escolas de Manhuaçu, da APAE e para
os Escoteiros Mirins. O
apresentador falou sobre
a importância de incutir
na nova geração a preocu-

pação com a preservação
ambiental. Richard contou aos participantes um
pouco das suas aventuras
como apresentador de TV
e defensor da natureza.
O Comandante do 11º
Batalhão, Tenente Coronel Sérvio Túlio Mariano
Salazar e o Subcomandante da Unidade, Major
Adenilson Damasceno
do Amaral, estiveram
presentes no encontro e
agradeceram pela atenção
de Richard em atender o
convite para a visita.

PALESTRAS E PANFLETAGENS MARCARAM
SEMANA DE COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL
O Conselho Municipal
de Defesa dos Direitos da
Criança e do Adolescente – CMDDCA, realizou
na semana passada, com
o apoio da Prefeitura de
Manhuaçu, por meio da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, uma
Campanha de Combate ao
Abuso e Exploração Sexual
de Crianças e Adolescentes.
As atividades foram iniciadas na segunda-feira, 16
com palestras e distribuição

de panfletos no Programa
de Erradicação do Trabalho
Infantil – PETI, que funciona nos Distritos de São
Pedro do Avaí e Vila Nova.
As palestras e panfletagens
ocorreram nos dois turnos
de funcionamento da entidade, pela manhã e à tarde.
A programação da Campanha de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de
Crianças e Adolescentes
deu continuidade no dia,
17, palestras e panfletagens
com os adolescentes atendidos pelo projeto AABB
COMUNIDADE, em parceria com o município. Nesta
terça-feira as atividades
também ocorrem nos dois
turnos de atendimento do
programa.
Fechando a programação

da Campanha de Combate
ao Abuso e Exploração
Sexual, as atividades de
panfletagem e palestras
foram realizadas também
na quarta-feira, 18, no PRO
IN, localizado no bairro
Alfa Sul, espaço que abriga
adolescentes em situação de
risco social.
Segundo a presidente
do Conselho Municipal
de Defesa dos Direitos da
Criança e do Adolescente – CMDCA, Maria de
Fátima Mayrinck Brito, a
campanha mobilizou todos
os conselheiros tutelares
e ainda representantes da
OAB, CRAS e CREAS,
que participaram de forma
conjunta das atividades.
Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu
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Taxista é assassinado na zona rural de Reduto

REDUTO (MG) - O taxista Ueber Monteiro de
Barros, 49 anos, conhecido
Ebinho, foi assassinado com
um tiro na cabeça durante
a noite de sábado, 21/05,
numa estrada no Córrego
Boa Sorte, região rural de
Reduto.
Segundo a Polícia Militar

registrou, Ebinho foi encontrado ainda com sinais
vitais dentro de seu carro,
ligado e parado num trecho
de estrada bastante isolado.
Ele foi baleado na cabeça.
Um parente ajudou a socorrê-lo. Ele foi colocado
na ambulância da Prefeitura
de Martins Soares e trazido

Atualização da notícia
(18/05) – às 18h28: Após
leitura da sentença, Rodrigo
Tiola foi condenado a 10
anos, 10 meses e 20 dias de
reclusão, em regime fechado.
Terminou por volta das 18h
o Júri Popular no Fórum Desembargador Faria e Souza,
em Caratinga. O réu Rodrigo
Tiola Alves, de 38 anos,
foi condenado por homicídio tentado qualificado, por
tentar matar o próprio pai a
facadas, o mecânico João
Tiola Filho, de 58 anos. O
crime aconteceu em 15 de
agosto de 2015, dentro de
uma propriedade rural do
Córrego Brejaúba, em Santa
Rita de Minas. Dentro de
instantes mais informações
e a cobertura completa na
edição do SC Notícias desta
quarta-feira, às 19h.
A C O M PA N H E O
CASO: Um dia difícil para
a família Tiola. O réu chegou sob a escolta de agentes

da Suapi ao Fórum Desembargador Faria e Sousa por
volta das 09h de quarta-feira
(18/05). Rodrigo Tiola Alves, de 38 anos, foi a júri
popular por tentar matar
o próprio pai a facadas, o
mecânico João Tiola Filho,
de 58 anos. Antes do início
do julgamento, o advogado
Max Capella Araújo, assistente de acusação, constituído pela família, falou com
os jornalistas.
O crime aconteceu em 15
de agosto de 2015, dentro
de uma propriedade rural do
Córrego Brejaúba, em Santa
Rita de Minas. O mecânico
João Tiola levou oito golpes
de faca, que atingiram o abdômen, as costas e as mãos
da vítima. No dia do crime,
o pai tentava aconselhar o
filho. Rodrigo ficou irritado
e iniciou uma sessão de facadas contra João Tiola.
Mesmo ferida, a vítima conseguiu dirigir seu

para a Unidade de Pronto
Atendimento (UPA) de
Manhuaçu, mas não resistiu
e morreu cerca de quatro
horas depois.
O concunhado veio no
Gol dele para Manhuaçu.
Mesmo assim, a perícia
da Polícia Civil ainda fez
levantamentos no carro.

Os policiais encontraram,
no bolso da calça de Ebinho, sua carteira contendo
seus documentos pessoais,
um talão de cheques, cartão
de crédito e a quantia de
R$ 261,00. O celular da
vítima não foi localizado,
sendo que foram realizadas
inúmeras tentativas de cha-

madas aos números de sua
linha, porém estavam fora
de área ou desligados.
Policiais militares fizeram alguns levantamentos
e obtiveram informações
que podem levar à autoria.
O caso segue sendo investigado.
Carlos Henrique Cruz

veículo até o Centro de
Santa Rita de Minas, onde
foi socorrido e levado por
um taxista ao hospital de
Caratinga. Segundo familiares, Rodrigo é usuário de
drogas há bastante tempo
e apresenta um comportamento agressivo. A família
já tentou interná-lo por várias vezes, mas ele sempre
resistia ao tratamento para

dependentes químicos.
De acordo com o assistente de acusação, durante
a audiência de instrução
e julgamento ocorrida em
18 de novembro do ano
passado, o réu demonstrou
frieza em seu interrogatório
diante do crime cometido
contra o próprio pai. O réu
alegou ao juiz que agiu em
legítima defesa. Versão
contestada pelo assistente
de acusação. O Conselho de
Sentença, formado por sete
jurados, é quem vai decidir

Fim de júri popular: Filho que tentou matar o pai é condenado

pela condenação ou não do
réu. O Ministério Público
denunciou Rodrigo à Justiça pelo crime tentativa
de homicídio qualificado
(motivo fútil).
A reportagem registrou o
momento em que a vítima
chegava ao Fórum de Caratinga para participar do julgamento do próprio filho.
O mecânico João Tiola, pai
do réu, deu um depoimento
rápido à imprensa e disse
sentir pena de Rodrigo.
Super Canal

11º BPM - Polícia Militar apreende dinheiro, drogas e revólver com morador de Simonésia.
Na noite da última quinta-feira, 19/05, a Polícia
Militar apreendeu grande
quantidade de maconha,
cocaína e crack na casa de
um cidadão denunciado por
envolvimento no crime de
tráfico de drogas.
Policiais Militares foram informados sobre um
indivíduo que teria saído
da cidade de Santana do
Manhuaçu para ir buscar
drogas no município de
Simonésia.
O suspeito foi localizado
pelos policiais de Simonésia e passou a ser acompanhado. Ele foi abordado
em um estabelecimento

comercial. Uma pedra de
crack e 20 reais em dinheiro
foram apreendidos com o
indivíduo, que informou o
nome do vendedor da droga
e ainda disse que tal pessoa
era responsável pela venda
de drogas na região.
O indivíduo apontado
como traficante é alvo de
diversas denúncias referentes à comercialização de
entorpecentes e foi imedia-

tamente procurado pela PM.
Depois de ser localizado foi
informado sobre os motivos
da ação policial e conduzido ao quartel.
Policiais militares foram
até a casa do suspeito e com
autorização da mãe dele
realizaram uma busca no

domicílio. A PM localizou e
apreendeu 98 pedras de crack pontas para venda e ainda uma pedra grande pesando aproximadamente 01 kg;
38 pinos de cocaína cheios e
mais 189 pinos vazios; dois
embrulhos pequenos contendo cocaína e mais uma

sacola contendo cerca de
dois quilos da substância.
Ainda foram apreendidos
aproximadamente 5 mil
reais em dinheiro, 12 cartuchos intactos calibre 32,
um revólver calibre 32, uma
balança de precisão, três
aparelhos celulares, cartões

de memória, um punhal,
um rolo de papel-alumínio,
uma nota de dólar americano e leu romeno. Diante dos
fatos foi dado voz de prisão
aos dois autores que foram
encaminhados à Delegacia
de Plantão em Simonésia
para demais providências.
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ENTRETENIMENTO
CAÇA-PALAVRAS

TOURO – de 21/4 a 20/5: Seu poder pessoal continua ditando as regras do momento.
É importante saber lidar com a prosperidade e o lado mais emocional, sobretudo quando
for se expressar. A partir do dia 20 de maio, serão possíveis novos desafios, mas nada
que abale seu foco e determinação.
Relacionamentos: seu carisma e luz interior brilham e causam certa sensação de
superstar. Isso poderá atrair novos olhares até mesmo porque sua beleza exterior e
interior podem ser facilmente percebidas, agora com Vênus em Touro. Invista em si.

*MACHO* - É chegar em casa tarde, após uma
festa, e ser recebido por sua mulher segurando uma
vassoura, e ter coragem de perguntar: "Vai limpar a
casa, ou vai voar?"
*MUITO MACHO* - O cara chegar as 3 da
manhã e a mulher perguntar: Isso são horas de chegar ?? O cara responde: num to chegando não, só
vim buscar o violão !!!

GÊMEOS – de 21/5 a 20/6: Parabéns aos geminianos aniversariantes a partir
desta data. Seu poder pessoal e determinação ganham pontos e é bom usar bastante
a sabedoria para saber driblar os pequenos problemas que afetam o cotidiano. Depois
do dia 23, o poder de decisão e de responsabilidade se evidenciam.
Relacionamentos: algumas dificuldades no relacionamento amoroso já estão
evidentes há certo tempo. Manter a calma e a paciência são os remédios. Para quem
estiver só, mesmo depois do dia 23 de maio, o foco talvez não seja o envolvimento,
mas sim as relações familiares.

*SUPER MACHO* !!!!! - É chegar tarde da
noite, após uma festa, cheirando a perfume e cerveja, batom no colarinho, e ter coragem de dar um
tapa na bunda da sua mulher e dizer... "Você é a
próxima, gordinha!"

CÂNCER – de 21/6 a 22/7: Nesta semana começa um período que pode exigir mais
atenção com suas responsabilidades e repensar situações incômodas que ficaram
para trás. A vitalidade pode diminuir um pouco, mas a intuição aumenta, sobretudo
quanto às finanças.
Relacionamentos: dificuldades no relacionamento amoroso podem aparecer e gerar
questionamentos enquanto Marte estiver retrógrado em Sagitário. Questões do passado
podem voltar e trazer à tona novas emoções. Usar a sabedoria agora pode ser definidor
para aumentar, quem sabe, a cumplicidade entre ambos.

Goiano em Brasília

LEÃO – de 23/7 a 22/8: É possível começar a colher os resultados de ações passadas, mesmo com as indefinições econômicas e políticas que assolam o país. Acontece
que você não está disposta a errar e seu objetivo é se cercar de medidas que possam
lhe garantir o mínimo de falhas para ter as respostas certas.
Relacionamentos: seu poder de sedução aliado a atitudes cativantes pode mexer
com corações. Você está mais determinada e deseja ideias concretas para seguir
adiante. Para quem estiver num relacionamento sério, nada melhor do que reforçar o
compromisso com o que tem de melhor – a lealdade.

sete erros

VIRGEM – de 23/8 a 22/9: Continua o estímulo e o favorecimento no mundo do
trabalho. O destaque na profissão poderá mexer com o ego de outras pessoas, por
isso procure agir de forma prudente para não alimentar os olhos de uma das piores
coisas da humanidade – a inveja.
Relacionamentos: procure agir com cuidado ao conversar com a pessoa amada
ou se estiver no início de algum relacionamento. No âmbito familiar podem surgir
questionamentos e mexer com as emoções. Agir com prudência é o melhor caminho.
LIBRA – de 23/9 a 22/10: Um bom período se reinicia, a contar do dia 23 de maio.
Com Mercúrio em movimento dianteiro, a comunicação oferecerá boas oportunidades
de se firmar e conseguir fazer fluir negócios. Mas sempre é bom alertar: preste atenção
nas letrinhas de contratos depois do dia 25 de maio.
Relacionamentos: o poder de sedução pode atrair novos olhares, isso é fato. A vida
amorosa tem tudo para conseguir oportunidades, porém seu olhar mais pragmático e
prático poderá dar o tom do momento e, talvez, ser criticado. Amizades podem ser
questionadas.
ESCORPIÃO – de 23/10 a 21/11: Entusiasmo e determinação para lidar com objetivos
mais imediatos, mas saiba que terá de se libertar de amarras estabelecidas por você
mesma. Continua o sentimento de praticidade, só que agora há o reforço do poder
mental para lhe dar diferenciais interessantes.
Relacionamentos: é possível iniciar um novo romance com ares de seriedade e
compromisso. A vida social também está estimulada e você deseja conhecer pessoas
novas, que renderão bons momentos de satisfação. Convites e participação em eventos
podem, inclusive, estimular a carreira.

Sinceridade
Um casal estava discutindo sobre as finanças. O marido explodiu e falou:
-- Se não fosse pelo meu dinheiro, essa
casa não estaria aqui!
A mulher respondeu: -- Querido, se não
fosse pelo seu dinheiro, EU não estaria aqui!

SAGITÁRIO – de 22/11 a 21/11: É sempre bom manter a atenção em contratos antes,
por exemplo, de estabelecer mudanças necessárias na equipe de trabalho. Para quem
estiver à procura de um posto de trabalho, o período é positivo. Procure relaxar diante
de excessos cometidos com o corpo – a saúde física e mental agradecerá.
Relacionamentos: na vida amorosa e familiar, nada melhor do que boas conversas
para acertar os ponteiros, sobretudo a partir do dia 23 de maio. Mas é bom saber que
sua paciência está no limite em determinadas áreas. Procure, portanto, escolher bem
o momento antes de criticar.

No consultório
O médico atende um velhinho milionário
que tinha começado a usar um revolucionário
aparelho de audição:
- E aí, seu Almeida, está gostando do aparelho?
- É muito bom.
- Sua família gostou?
- Ainda não contei para ninguém, mas já
mudei meu testamento três vezes.

Carta de recomendação
“Prezados Senhores:
O senhor José da Silva trabalhou nesta empresa durante 16 anos e estamos muito satisfeitos por ele ir trabalhar aí com vocês.
Atenciosamente,”

Astrológica por Claudia Vannini
ÁRIES – de 21/3 a 20/4: É possível que, com o Sol em Gêmeos e a Lua em Sagitário, seja necessário questionar ações,
trabalhos, entre outros. A atividade mental está forte e é bom
repensar atitudes, sobretudo porque a clareza mental poderá lhe
proporcionar boas ideias e tomar novas decisões.
Relacionamentos: aproveite esta semana para corrigir situações com a pessoa
amada, principalmente depois do dia 23, quando a comunicação fica melhor. Nunca
é tarde para lembrar de pensar antes de falar o que sente. Procure sentir o timing do
momento e boa sorte.

Diferença entre *MACHO*,
*MUITO MACHO* e
*SUPER MACHO* !!!

O goiano foi a Brasília e lá como não tem
esquina, resolveu atravessar uma daquelas
monumentais avenidas. Aí vem um Porshe
em alta velocidade quase atropela o pobre
coitado, para a 100 metros adiante, e um deputado grita lá de dentro: Goiano, filho da
pu*a, não enxerga... O goiano assustado por
ter quase sido atropelado, ficou mais assustado ainda, pensando como o filho de uma
madame de bordel tinha adivinhado que ele
era goiano, terá sido pelas roupas? Assim, foi
a uma das lojas mais caras de Brasília, comprou um terno Armani, óculos Ray ban legítimo, valise, pulseira de ouro, Rolex, etc...
Sentiu-se, enfim, extremamente sofisticado.
Voltou para o mesmo ponto e foi atravessar
a rua. Veio, então, o mesmo Porsche, quase
o atropela, para a 100 metros, e o deputado
grita: - Paulista, filho da pu*a, até parece
goiano...

HORÓSCOPO

CAPRICÓRNIO – de 22/12 a 20/1: Cobranças e novas responsabilidades poderão
mexer com as emoções nesta semana. Agora o que vai pesar será sua capacidade
de fazer concessões e se adaptar a situações diferentes. E o mais interessante é que
a energia do momento pede para relaxar, pois você está curtindo mais os prazeres
naturais que a vida dá.
Relacionamentos: procure condicionar seus pensamentos para o lado mais positivo
da vida. Não é o caso, no entanto, de dizer amém a tudo, mas sim de escolher bem o
que deseja. Amor não é competição e nem contrato, mas sim finalidades comuns. Não
estão evidenciadas novas paixões às solteiras. Período morno.

CURIOSIDADES
BUG - Origem da expressão “Bug”. Os primeiros computadores eram grandes e utilizavam válvulas. Como consequência, as salas
nas quais ficavam em funcionamento os tais
“monstros” (em comparação aos micros de hoje)
eram abrigos perfeitos para insetos (“bugs” em
inglês), causando grandes problemas. Os bichinhos pousavam em alguma válvula ou chave, e
morriam. Iam se acumulando até que as coitadas das máquinas paravam de funcionar - pois
não tinham a mesma tecnologia de hoje. Quando descobriram a causa das máquinas pararem,
ou seja, os insetinhos, acostumaram a chamar
qualquer problema de BUG, originando assim a

tão conhecida expressão.
LUZ - Velocidade da luz é intransponível.
Albert Einstein revolucionou a física moderna e
foi um dos maiores teóricos do mundo nessa ciência. Algumas de suas ideias não puderam ser
comprovadas na prática até hoje devido à distância que existe entre nosso cotidiano e objetos
em escala atômica, ou mais pesados que estrelas. Um dos exemplos da genialidade incomum
do cientista foi a sugestão da velocidade da luz
no vácuo (espaço vazio), que não é como qualquer outra. Einstein afirmava que essa é a velocidade limite de processos causais na natureza,
a mais alta com que a informação pode viajar.

AQUÁRIO – de 21/1 a 19/2: Momento bastante produtivo e proveitoso para você e
para quem estiver por perto. As atividades mentais e racionais permitem alçar novos
voos e o cumprimento de metas que lhe renderão dividendos num futuro próximo, mesmo
com possíveis oposições. Movimento e vontade de crescer.
Relacionamentos: o período de maior intimidade e de ausência de baladas perderá
a força neste finzinho de mês e sua projeção será um fato. O mais importante é que
você tem a perfeita noção de uma base consistente para persistir com os encontros
nos sociais da vida.
PEIXES – de 20/2 a 20/3: Você precisa ter em mente que terá de dar cabo de suas
obrigações tanto no trabalho como no ambiente familiar. Há maior movimentação em
direção a uma vida alegre e feliz, ideal para os piscianos. Terá viagens curtas se o
objetivo for trabalho, mas cuide da vida burocrática. Confira e reconfira a papelada.
Relacionamentos: a vida amorosa tende a melhorar a partir do dia 20 de maio,
quando Mercúrio retoma a dianteira e favorece as conversas e os acertos entre os
casais. É possível que pinte até aquele clima de noivado, ideal para marcar a data para
juntar as escovas de dente.
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Procuradoria denuncia Val Marchiori por
crime do colarinho branco
A Procuradoria da República em São Paulo denunciou a socialite Valdirene Aparecida
de Marchiori, a Val Marchiori, por crime do
colarinho branco. Segundo a acusação, protocolada na 6ª Vara Criminal da Justiça Federal,
Marchiori em 17 de setembro de 2013 obteve,
'de forma livre e consciente, mediante fraude',
financiamento oriundo do Programa BNDES de
Sustentação do Investimento - BNDES PSI -,
em valor equivalente a R$ 2,79 milhões.
Também são acusados um irmão de Marchiori, Adelino Marcos de Machiori, e Alexandre de
Melo Canizella, à época gerente geral do Banco do Brasil, agência
Rua Estados Unidos, Jardins, São Paulo.
A Procuradoria aponta 'flagrante utilização de manobras, por parte da denunciada, as quais terminaram por macular por completo a
sua conduta'. A denúncia revela a participação de Adelino Marcos
de Marchiori, irmão de Val, sócio administrador da empresa Veloz
Empreendimentos Participações e Administração de Bens.

José de Abreu alfineta Nicole Puzzi após
atriz criticar protestos em Cannes
A atriz Nicole Puzzi, conhecida pela carreira na pornochanchada, usou as redes
sociais para criticar o protesto feito pelo elenco do filme
"Aquarius" durante o Festival
de Cannes, na França, na terça-feira (17). Em seu Twitter, a
atriz declarou ter ficado "enojada" com o que viu e acabou
recebendo uma alfinetada do ator José de Abreu.
"Fiquei enojada com o o pessoal em Cannes. Não quero ser comparada, pois não sou igual a eles", escreveu Nicole em seu perfil. Em
seguida, Abreu rebateu o comentário com um comentário irônico.
"Nem se quisesse, neam?", escreveu o ator, que completou: "Perderam o senso crítico". Depois da alfinetada, Nicole Puzzi apagou as
mensagens de sua rede social.
Protesto: Atores e artistas brasileiros utilizaram o tapete vermelho do Festival de Cannes para protestar contra o presidente interino
Michel Temer, que assumiu o País após o afastamento da presidente Dilma Rousseff. Durante as fotos, eles levantaram cartazes com
mensagens contra o impeachment no Brasil.
Entre os artistas estavam os atores Humberto Carrão, Maeve
Jinkings e a atriz Sonia Braga. Eles estão no festival por conta do
filme "Aquarius", do cineasta Kleber Mendonça Filho.

Geisy Arruda diz que assumiria a Secretaria da
Cultura e cria polêmica
Após a recusa de Daniela Mercury e Bruna
Lombardi para o cargo na secretária da Cultura do governo do presidente interino Michel Temer, Geisy Arruda decidiu falar sobre
o assunto e confessou que aceitaria o cargo
caso Temer fizesse o convite. "Tenho minhas
propostas, já que ninguém quer, eu assumiria
sim", disse ela em entrevista ao 'TV Fama',
da RedeTV!.
Rebatendo outros artistas que estão protestando contra o fim do status de Ministério
para a pasta de Cultura, Geisy tem até propostas caso assumisse a vaga. "Minha primeira promessa de campanha seriam shows de graça para a classe C. A gente já sofre demais
e quer se divertir de vez em quando. Queremos Beyoncé, Inês Brasil
e Joelma no mesmo palco já", defendeu ela.
Ainda na entrevista ao 'TV Fama', a modelo também defenderia
os direitos da mulher de uma forma um tanto inusitada. "Mulheres
não podem ser obrigadas a se depilar e a usar absorvente se não quiserem. Viva a liberdade!", afirmou, completando que tomaria medidas duras para evitar o assédio nos meios de transporte. "No Metrô,
implementaria o uso de cintos de castidade com carga elétrica por
parte das mulheres. Encouxou a mulher, cortou o piu-piu. Seria uma
medida paliativa até eles aprenderem a se comportar, é uma medida
educativa mesmo", explicou.
Em sua gestão, Geisy apoiaria a comunidade LGBT na luta contra
o preconceito. "Eu liberaria verba para teatro, musicais e palestras
para o povo LGBT brilhar e assim a população parar com a ignorância do preconceito. Todo mundo tem que ter os mesmos direitos.
'Viva as bi!' seria nosso grito de guerra", disse. Ela também lutaria
pela conscientização da população e pelo fim do racismo. "Eu investiria dinheiro em palestras explicativas e sobre discriminação racial
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tendo como embaixadoras atrizes negras que já sofreram preconceito, como a Thais Araujo, a Cris Viana e a jornalista Maju Coutinho",
completou.
Para finalizar sua lista de propostas, a loira não esqueceu da público infantil. "Quero implementar aulas de etiqueta e bons modos
para as crianças na escola. Criança educada não faz besteira quando
cresce. Os livros seriam distribuídos gratuitamente nas escolas para
todo mundo. Livros de graça para o povo, caderno, material escolar,
para todo mundo que quisesse estudar", empolgou-se.

Silvio Santos fala sobre possível
candidatura à Presidência de 2018
Em entrevista exclusiva ao programa TV Fama, da RedeTV!, que
foi ao ar nesta quarta-feira (18), o
dono do SBT, Silvio Santos falou
pela primeira vez sobre o trabalho
realizado por suas filhas Patrícia e
Silvia diante das câmeras. "A Patricia vai muito bem na televisão, estou muito contente com ela. (...)
Mas, a Silvia é quem mais está me surpreendendo, não sabia que seria
tão espontânea. É uma boa experiência", elogiou o comandante da
emissora.
Em meio à atual crise política com o afastamento da presidente
Dilma Rousseff e o início do governo interino de Michel Temer, Silvio comentou sobre a possibilidade de voltar à política em 2018 para
as eleições presidenciais. "Isso não tem mais importância para mim.
Essa época de política e de vaidade já passou", afirmou o apresentador, que em 1989 chegou a se candidatar à Presidência da República.
Sobre o título de 'Personalidade Mais Admirada do Brasil', que
recebeu recentemente do site de pesquisas britânico YouGov, Silvio
disparou: "Me deram essa satisfação e eu só posso ficar contente. Se
for possível continuar com o trabalho que faço, da maneira que eu sou,
vou continuar sendo merecedor desse título".

Xuxa revela que deu tapa em Sérgio
Mallandro após beijo em filme: “Nojo”
Xuxa revelou que passou por momentos difíceis com Sérgio Mallandro durante a filmagem de “Lua de
Cristal” na década de 80. No último
sábado (14), no programa “Legendários”, da Record, a Rainha dos
Baixinhos confesosu que ficou com
“nojo” do comediante depois de ele

a beijar com muita “baba”.
"Eu fui beijada de língua pelo Sergio [Mallandro], cheio de baba,
que nojo. Ele baba muito. Quando fala com você, ele [cospe] sempre", revelou.
Por causa do susto, a apresentadora deu um tapa no rosto do par
romântico. "Tinha um selinho para ele me dar e me acordar [no filme]. Quando ele colocou a língua, dei na cara. Falei 'qual é, Sérgio?
De língua?!' Que nojo, que nojo. Saí e fui lavar a boca."

Apresentadora reclama da
performance do namorado
Uma apresentadora de TV anda falando demais nos bastidores.
E a conversa dela com uma pessoa próxima acabou vazando.
Ela tem dito que o atual namorado não é bom de cama, que não a
acompanha à altura.
Essa mulher é conhecida por ser um furacão entre quatro paredes,
então fica difícil mesmo ficar no mesmo ritmo que o dela.
Tomara que o namorado não descubra o que ela tem dito por aí
para não ficar magoado, tadinho...

Fernanda Lima vira piada
ao negar rixa com Sandy
Desde que Sandy Leah entrou como jurada do SuperStar, Fernanda Lima sempre implicou com ela, inclusive imitando a voz de
criança da cantora.
A gota d'água foi quando Fernanda deu a
entender aos integrantes de uma banda que
não era tão importante assim eles estudarem, pois serão músicos.
A filha de Xororó peitou a apresentadora do programa e disse que
tinham de estudar, sim.
Agora Fernanda Lima se deu ao trabalho de fazer um post em
sua rede social para desmentir que há um clima estranho entre ela e
Sandy. Virou piada, claro, pois nos bastidores do SuperStar todos
sabem que isso rola e que fica feio ficar negando a verdade. Tiraram
onda dela...
Até quando esses famosos vão mentir para o público, hein?
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Querem apostar quanto que daqui a pouco as duas fazem fotos
juntas para fingir que está tudo bem. Sandy não é muito de mentir,
mas se for obrigada, tadinha, é bem capaz de ela aceitar passar um
pano para abafar o caso.

Médico do programa "Eliana"
morre em São Paulo
O dermatologista Fernando Freitas morreu, no último sábado (21), após cair do 15º andar do edifício
em que morava em São Paulo.
Freitas tinha 39 anos e trabalhou durante um tempo no programa "Eliana", no SBT, onde atuou no quadro "Beleza Renovada". O
bonitão também bateu ponto no "Hora do Faro", na Record, onde
comandou o quadro "Arruma seu Marido".
A informação foi divulgada pela apresentadora Sônia Abrão, no
domingo (22), em seu perfil no Instagram. "Que Deus o tenha", lamentou a jornalista.
Segundo a Polícia Civil de São Paulo, o caso foi registrado como
suicídio consumado. Após a queda, o médico foi encontrado ainda
com vida por um dos seguranças do prédio, mas morreu a caminho
do hospital.

"Estou profundamente abalada e triste",
diz Ana Hickmann após ataque de fã
A apresentadora Ana Hickmann falou
no domingo (22) pela primeira vez sobre
a tentativa de homicídio que sofreu em
Belo Horizonte no último sábado. Ana
participava de um evento na capital mineira quando foi feita de refém por um
fã armado no hotel em que estava hospedada. Rodrigo Augusto de Pádua, de
30 anos, foi morto pelo cunhado de Ana,
Gustavo Côrrea.
"Nunca pensei que isso poderia acontecer! Nunca pensei que o ser humano fosse capaz disso! Foi terrível!
Estou profundamente abalada e triste! Só peço que todos rezem por
minha cunhada para que ela se recupere logo", disse a apresentadora
em comunicado enviado à imprensa.
Segundo a nota, Ana já está em sua residência em São Paulo e "se recupera do fatídico
dia". Giovana Oliveira, assessora de imprensa
e cunhada de apresentadora, continua internada no hospital Biocor em Belo Horizonte. Ela
foi baleada no abdome e no braço, passou por
uma cirurgia, mas seu estado de saúde é estável.

Daniela Mercury tem show
cancelado por falta de
público em João Pessoa
Um show de Daniela Mercury que aconteceria em João Pessoa, na Paraíba, no dia 27 de
maio, foi cancelado. A produção da cantora está alegando que o
motivo foi de força maior..., mas o comentário por lá é que foi falta
de público mesmo... O dinheiro dos poucos convites vendidos será
devolvido. Claudia Leitte também já passou por isso, tadinha. Foi
em Curitiba, no Paraná.

Winits perde o noivo pelo gênio forte
Danielle Winits e o jogador de futebol Amaury Nunes se separaram novamente. É a segunda vez que isso acontece.
O rapaz era na dele, bonzinho,
tadinho. Mas a moça, não. Vivia
brigando e arrumando confusão.
Recentemente, saiu uma nota no
jornal O Dia dizendo que Winits
foi vista batendo no noivo em um
restaurante carioca.
Ai, gente.
Assim ninguém aguenta, né?
Fica difícil conviver.

Malu Mader e Carolina Ferraz têm preconceito
com Ellen Rocche em nova novela
O clima não é dos melhores nos bastidores de Haja Coração.
As veteranas Malu Mader e Carolina Ferraz estão incomodadas
de ter de dividir espaço com Ellen Rocche. Para elas, a moça não
é atriz e sim uma modelo que aparece sempre por ser popozuda e
curvilínea (tanto que até hoje só fez papel de gostosona na TV).
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Seminário em Manhuaçu sobre legislação Eleitoral

F

oi realizado em Manhuaçu dia 20/05, o 1º
Seminário sobre Legislação Eleitoral da Região
do Caparaó. O Seminário
Eleições 2016 foi organizado pela Justiça Eleitoral
de Manhuaçu e a Câmara
Municipal em parceria com
a Agência de Desenvolvimento Sócio Econômico
do Caparaó (ADESC), a
FADILESTE e o Portal Caparaó. As inscrições foram
gratuitas, que teve a participação de vários advogados,
representantes de partidos
políticos, juízes das Comarcas, prefeitos, vereadores e
pré-candidatos da região.
Compuseram a mesa de
honra o presidente da Amagis, desembargador Maurício Soares, o juiz da Zona
Eleitoral de Manhuaçu, Vinicius Dias Paes Ristori; o
presidente da Câmara Municipal de Manhuaçu, vereador Jorge Augusto Pereira;
o presidente da Agência de
Desenvolvimento Econômico e Social do Caparaó
(Adesc), André Farrah;
o prefeito de Manhuaçu,
Nailton Heringer; os juízes da Corte Eleitoral do
TRE-MG, Maurício Pinto
Ferreira e Paulo Abrantes;
o juiz da comarca de Ipanema, Diego Lavendoski;
a juíza da comarca de Manhumirim, Carla de Fátima
Barreto de Souza; o juiz de
Manhuaçu, Walteir José da
Silva; o promotor eleitoral
da comarca de Manhuaçu,
Renan Cota Coelho; o comandante do 11º Batalhão
de Polícia Militar, tenente-coronel Sérvio Túlio Mariano Salazar; o subsecretário de Desenvolvimento
Regional e Política Urbana
do município, Davi Costa;
e a presidente da Sociedade
Educacional Breder Lopes;
Maria Clara Gomes.
O Seminário contou com
os palestrantes juízes da
Corte Eleitoral: Dr. Maurício Pinto Ferreira que
falou sobre registro e impugnação de candidaturas
e o Dr. Paulo Abrantes
sobre a propaganda eleitoral. "São dois temas que
sofreram várias modificações na última alteração
da Legislação Eleitoral
e serão aplicados neste
pleito”. Segundo o juiz
eleitoral de Manhuaçu, Dr.
Vinícius Ristori, são temas
importantes, já que serão
aplicados nestas eleições
as modificações feitas na
legislação, é uma oportunidade para os participantes
compreenderem os posi-

Conheça as novas
regras das Eleições
Municipais de 2016

cionamentos dos juízes
da Corte Eleitoral, onde
naturalmente deságuam
os recursos da primeira
instância. “Revela-se de
muita importância conhecer como os juízes
estão sendo orientados

para se posicionar frente
às mudanças, pois os palestrantes trarão as últimas
informações sobre o que
está se montando como
entendimento da Corte
Eleitoral para decisões
sobre essas matérias”,

completa.
As duas palestras abordaram as principais alterações
promovidas pela Lei nº
13.165, conhecida como a
Reforma Eleitoral de 2015
e seus impactos nas eleições
municipais de 2016.

A Lei nº 13.165/2015, conhecida como Reforma Eleitoral
2015, promoveu importantes alterações nas regras das eleições
deste ano ao introduzir mudanças nas Leis n° 9.504/1997
(Lei das Eleições), nº 9.096/1995 (Lei dos Partidos Políticos)
e nº 4.737/1965 (Código Eleitoral). Além de mudanças nos
prazos para as convenções partidárias, filiação partidária e no
tempo de campanha eleitoral, que foi reduzido, está proibido
o financiamento eleitoral por pessoas jurídicas. Na prática,
isso significa que as campanhas eleitorais deste ano serão
financiadas exclusivamente por doações de pessoas físicas e
pelos recursos do Fundo Partidário. Antes da aprovação da
reforma, o Supremo Tribunal Federal (STF) já havia decidido
pela inconstitucionalidade das doações de empresas a partidos
e candidatos.
Outra mudança promovida pela Lei nº 13.165/2015 corresponde à alteração no prazo de filiação partidária. Quem quiser
disputar as eleições em 2016 precisa filiar-se a um partido
político até o dia 2 de abril, ou seja, seis meses antes da data
do primeiro turno das eleições, que será realizado no dia 2
de outubro. Pela regra anterior, para disputar uma eleição, o
cidadão precisava estar filiado a um partido político um ano
antes do pleito.
Nas eleições deste ano, os políticos poderão se apresentar
como pré-candidatos sem que isso configure propaganda eleitoral antecipada, mas desde que não haja pedido explícito de
voto. A nova regra está prevista na Reforma Eleitoral 2015,
que também permite que os pré-candidatos divulguem posições
pessoais sobre questões políticas e possam ter suas qualidades exaltadas, inclusive em redes sociais ou em eventos com
cobertura da imprensa.
A data de realização das convenções para a escolha dos
candidatos pelos partidos e para deliberação sobre coligações
também mudou. Agora, as convenções devem acontecer de 20
de julho a 5 de agosto de 2016. O prazo antigo determinava
que as convenções partidárias deveriam ocorrer de 10 a 30 de
junho do ano da eleição.
Outra alteração diz respeito ao prazo para registro de candidatos pelos partidos políticos e coligações nos cartórios, o
que deve ocorrer até às 19h do dia 15 de agosto de 2016. A
regra anterior estipulava que esse prazo terminava às 19h do
dia 5 de julho.
A reforma também reduziu o tempo da campanha eleitoral
de 90 para 45 dias, começando em 16 de agosto. O período
de propaganda dos candidatos no rádio e na TV também foi
diminuído de 45 para 35 dias, com início em 26 de agosto, no
primeiro turno. Assim, a campanha terá dois blocos no rádio
e dois na televisão com 10 minutos cada. Além dos blocos,
os partidos terão direito a 70 minutos diários em inserções,
que serão distribuídos entre os candidatos a prefeito (60%) e
vereadores (40%). Em 2016, essas inserções somente poderão
ser de 30 ou 60 segundos cada uma.
Do total do tempo de propaganda, 90% serão distribuídos
proporcionalmente ao número de representantes que os partidos
tenham na Câmara Federal. Os 10% restantes serão distribuídos
igualitariamente. No caso de haver aliança entre legendas nas
eleições majoritárias será considerada a soma dos deputados
federais filiados aos seis maiores partidos da coligação. Em
se tratando de coligações para as eleições proporcionais, o
tempo de propaganda será o resultado da soma do número de
representantes de todos os partidos.
Por fim, a nova redação do caput do artigo 46 da Lei nº
9.504/1997, introduzida pela reforma eleitoral deste ano, passou a assegurar a participação em debates de candidatos dos
partidos com representação superior a nove deputados federais
e facultada a dos demais.

