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Circulação: Território do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Distribuição gratuita

CRAS Manhumirim: trabalho
intenso em benefício das famílias
O

CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) de Manhumirim realiza um trabalho contínuo visando o bem-estar
das famílias. Vinculado à Secretaria M. de Assistência Social,
da Prefeitura, o CRAS atende ao público em geral, tanto crianças
quanto adultos, realizando acompanhamentos, acolhimentos e encaminhamentos.
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Documentário sobre tragédia do
Rio Doce começa a ser filmado
de Regência (ES) a Mariana (MG)
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas
divulgamos o que “Dizem por aí”.
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EDITORIAL

O nosso Brasil está doente

Só toma remédio quem está doente, esta é a oportunidade de melhorar a qualidade de nossos políticos,
pois se nós é que escolhemos temos também um
pouquinho de culpa. É nas crises que fazemos as
maiores descobertas, devemos aprender com elas,
embora todos os brasileiros soubessem da situação
corrupta em que vivemos, precisou de um homem de
coragem e de integridade moral ilibada para começar
uma limpeza que passará para a história. A Lava-Jato
sem dúvida hoje é a menina dos olhos de todo brasileiro, e já nestas eleições municipais que se aproximam
devemos votar com os olhos
Fale com a redação
voltados para Curitiba, cidade
contato@jm1.com.br em que começou a limpar o
(33)3331-8409
nosso país. Quero nesta oportunidade dizer para os nossos
leitores que a solução para consertar o nosso país
passa por nós, é nos municípios que vivem todos os
brasileiros e devemos dar nossa contribuição. Chegou
em nossas mãos e com nossas manifestações, seja nas
ruas, nas escolas, no clube, nas redes sociais, nas filas
de ônibus, nas conversas com a família, com os vizinhos, no boteco, etc. Se não fosse as manifestações
dos cidadãos comuns a operação Lava Jato já não
estaria mais em curso, o afastamento da presidente
Dilma Rousseff não teria acontecido. Sim a participação do povo foi e continua sendo fundamental e
necessitamos manter a vigilância. Foi estarrecedor
o que vimos no noticiário das últimas gravações
dos políticos, senadores do PMDB, Romero Jucá,
senador Renan Calheiros e ex-presidente Sarney
com o ex-presidente da Transpetro Sérgio Machado.
Infelizmente nossas representações políticas se enveredaram pelo caminho da corrupção. Passamos muito
tempo sem questionar, sem nos manifestarmos e essa
posição só deu força e fez crescer este sistema. Olhe
a decepção causada aos que acreditavam na lisura
do PT, do LULA, que dizia o partido da ética, da
moralidade. Hoje o partido está mais para extinção,
sabidamente o chefe da corrupção. Por isto amigos
leitores nós não podemos arrefecer, não podemos
desanimar. Devemos sim nos fortalecermos, com o
conhecimento dado pelos meios de comunicação,
rádio, jornal e Tv com as notícias dadas recentemente
dos áudios dos políticos do PMDB. O caminho é a
força do povo, a constituição nos garante, eles governam em nosso nome, vamos continuar mobilizados
participando das manifestações e vencer essa luta o
povo põe, mas também tira!
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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

É

Política de esportes

tão difícil defender políticas de esporte quanto é fácil o inverso e fazer da fome
uma justificativa para a ausência de ações efetivas em outras áreas da administração pública da União, dos estados e dos municípios.Até há uns 50 anos,
passar fome ou necessidade financeira era uma situação atribuída exclusivamente
ao indivíduo; ou a pessoa era considerada preguiçosa ou sem iniciativa; por um
motivou outro, era censurada pela sociedade. Também poderia ser ou depressiva
ou portadora de outra doença. A responsabilidade era somente individual.
Com o passar do tempo houve mudanças e hoje há situações em que a pessoa
é responsabilizada, mas prevalece o entendimento de que algumas situações
ultrapassam a questão meramente da pessoa e o fato passa a ser de responsabilidade coletiva.
De uma forma ou de outra, nos denominados países pobres, sem infraestrutura
adequada, a discussão fica restrita à comida no prato. No Brasil não é diferente.
Por isso, torna-se impossível cobrar ações das autoridades no sentido de criarem
espaços para a prática regular de qualquer esporte, exatamente porque quase tudo
o que se fala neste país relaciona-se à falta de comida. Mas a população não quer
só comida...Dos quase seis mil municípios, poucos têm uma quadra poliesportiva
adequada à prática de três esportes diferentes. Não é razoável pensar em convencer um prefeito ou uma câmara municipal a construir um ginásio poliesportivo.
Cientes dessas dificuldades, as pessoas nem tentam e se omitem totalmente.
Essa falta de compromisso com políticas de esporte ocorre nos governos
municipais, estaduais e federal. Mas quando questionadas, as autoridades citam
inúmeros projetos que atendem milhões de pessoas. Sabem que ninguém acredita,
mas repetem à exaustão.
Iniciativas simples, como torneios de dama, de xadrez deveriam partir das
próprias entidades sociais, dos sindicatos, das igrejas, dos condomínios e de
outras instituições, mas só se consolidariam de forma abrangente e definitiva com
políticas governamentais.
As cidades pequenas deveriam priorizar um esporte e organizar um torneio
semelhante aos de tênis, com troféus e com uma simbólica recompensa financeira.
Poderiam se organizar entre dez ou mais cidades para que cada uma fizesse um
torneio de um esporte específico. Um município realizaria uma competição de

vôlei, outro de basquete, de tênis, de natação e assim com outros esportes. Facilitaria a participação de atletas de outros municípios.A cada três ou quatro anos,
os municípios com mais de cem mil habitantes promoveriam eventos esportivos
mais amplos, com nome de miniolimpíada ou de jogos abertos, a exemplo dos
realizados no interior de São Paulo.
Como ainda prevalece a cultura da lei para tudo por aqui, para ajudar a fomentar
a prática de esportes, o governo federal e/ou os governos estaduais deveriam
criar normas prevendo a realização de atividades esportivas anuais em cada
escola, sem exceção.
Estruturas físicas ideais viriam com a prática contínua. De início, valeria o improviso. Poderiam espelhar-se no futebol, que tem sua própria estrutura organizacional
com torneios, campeonatos e tudo mais, com ou sem rede, com ou sem árbitro
uniformizado. No vôlei, a falta de rede seria substituída por uma corda. Uma cal
resolveria a demarcação da quadra. Um leigo que entendesse um pouco superaria
tranquilamente a falta de um árbitro.Da mesma maneira que todo vilarejo possui
sua igreja, poderia se empenhar para a construção de uma quadra. As condições
só surgirão com consciência, iniciativa e empenho.
Também há a necessidade de perseverança nas ações, para que os jovens não
desistam no início. Seria necessário conscientizá-los dos benefícios que o esporte
traz à saúde, além de ser ótimo como entretenimento.
Com pouco dinheiro é possível realizar todas as sugestões propostas. Com uma
tábua (madeirite), dois caibros, seis parafusos e seis pequenas latas de tinta eu fiz
uma mesa de tênis, que alegrou um vilarejo no interior da Bahia por muito tempo.
Pode até não existir má-fé, pouco importa, mas se faz necessário que as autoridades e a sociedade se comprometam um pouco mais em relação ao esporte.
Também, essas iniciativas preliminares se encaminhariam automaticamente para
a formação de atletas com índices olímpicos. A posição do Brasil em Olimpíadas dá
o atestado da falta de investimento. Quando vence muito, ganha duas medalhas
de ouro. É desestimulante. Dá vergonha! Isso precisa mudar e depende de todos
e muito dos prefeitos e vereadores por estarem mais próximos da população.
Pedro Cardoso da Costa – Interlagos/SP
Bacharel em direito
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Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Foto de casal indo a motel de carroça
repercute nas redes
Não há barreiras
para amar! Pelo menos é o que mostra
a foto de casal, que
entra de carroça em
um motel às margens
da BR-406, em São
Gonçalo do Amarante, no Rio Grande
do Norte. A imagem teve grande repercussão na Internet e por
ser um meio de transporte pouco usado. A página “O Ceará
Que Deu Certo” também publicou o registro fotográfico.
Segundo o site Via Certo, não há informações sobre quando
o momento foi registrado e se a foto trata-se de algo real ou
apenas uma brincadeira do casal. Entretanto, retirando o lado
humorístico do conteúdo, a imagem passa uma mensagem
de que para amar é preciso apenas ter vontade.

A Oi superou
Eike Batista
Coisas que os brasileiros não
entendem. Será que alguém irá
explicar para o povo, onde foi
parar tanto dinheiro. A operadora
de telefonia Oi pediu recuperação judicial e incluiu R$ 53
bilhões em dívidas no processo. É o maior pedido já protocolado no Brasil, superando recorde de R$ 11,2 bilhões
em 2013 que pertencia à OGX, do empresário Eike Batista.
Em acordo com o BNDES, a empresa divulgou que conseguiu 180 dias para renegociar dívidas com credores.

Risco à Saúde
Extrato Elefante é Novamente Recolhido do Mercado
Está proibida a distribuição e comercialização de um lote do
extrato de tomate Elefante, por conter pelo de roedor, segundo
determinação da ANVISA - Agencia Nacional de Vigilância
Sanitária, após o laudo da Fundação Ezequiel Dias (Funed)
detectar quantidade da substância acima do limite máximo
de tolerância pela legislação vigente no lote LO 11810 com
validade até 7 de outubro de 2016. A agência determinou que
a empresa recolha o estoque, pois a substância indica "risco à
saúde humana acima do limite máximo de tolerância".
(Portal Giro News - São Paulo/SP)

Crise: A crise segundo
Albert Einsten
"Não pretendemos que as coisas mudem se sempre fazemos o mesmo. A crise
é a melhor benção que pode ocorrer com
as pessoas e países, porque a crise traz
progressos. A criatividade nasce da angústia, como o dia nasce da noite escura. É na crise que nascem as
invenções, os descobrimentos e as grandes estratégias. Quem
supera a crise, supera a si mesmo sem ficar "superado". Quem
atribui à crise seus fracassos e penúrias, violenta seu próprio
talento e respeita mais aos problemas do que as soluções. A
verdadeira crise é a crise da incompetência. O inconveniente das
pessoas e dos países é a esperança de encontrar saídas e soluções
fáceis. Sem crise não há desafios, sem desafios, a vida é uma
rotina, uma lenta agonia. Sem crise não há mérito. É na crise
que se aflora o melhor de cada um. Falar de crise é promovêla, e calar-se sobre ela é exaltar o conformismo. Em vez disso,
trabalhemos duro. Acabemos de uma vez com a única crise
ameaçadora, que é a tragédia de não querer lutar para superá-la. “

Em Defesa do Consumidor
emdefesadoconsumidor.15@gmail.com
STF CONSIDERA PRATICA ABUSIVA PROIBIÇÃO
Ingressar na sala com um lanche comprado fora das

instalações do cinema é permitido, sim. Proibir sua entrada
com a pipoca que você traz de casa é uma prática considerada
abusiva. De acordo com o artigo 39 do Código de Defesa do
Consumidor, a obrigação de adquirir alimentos nesses locais
pode ser caracterizada como venda casada. Existem exceções,
contudo: produtos não comercializados pela lanchonete do
cinema, como por exemplo, bebidas alcoólicas, podem ser
barrados. Mas, se você foi impedido de entrar numa sala com
alimentos comprados fora do cinema, aja da seguinte forma:
reclame com a gerência do cinema e guarde o ingresso do
cinema ou quaisquer cupons fiscais que sirvam de provas. Consulte o site da rede do cinema para checar se tem observações
sobre isso. Caso tenha sofrido algum dano financeiro, é possível apresentar uma queixa individual para reaver o dinheiro.

As leis e os vereadores de sua cidade
Há algumas Câmaras de Vereadores que legisla no município. A sua vida, a de seus concidadãos, sua empresa, seus
funcionários melhoraram?
Você sequer lembra do nome do vereador em quem você
votou?
Com o que estamos aprendendo sobre política nos ultimos
meses vamos ter que abrir bem nossos olhos e perguntar os
candidatos tem ficha limpa? Ou você tolera o "rouba mas
faz". Faz para quem? Eles têm projetos exequíveis, têm ideia
de como é administrar um município? E se for empresário,
quer servir a quem e porque quer servir a comunidade, perdendo nos negócios? E as entidades empresariais tem projetos
para oferecer ou o apoio é só para ajudar nos negócios dos
seus líderes?
Como está a saúde de seu município? Comece a se mexer
como cidadão e assuma esse papel, porque em 2018 o jogo
ainda será mais pesado e vai exigir mais responsabilidade
na hora do voto. Treine desde já nas eleições municipais
e mude de atitude passiva para voto ativo. Simplesmente,
seja cidadão.

Consumidora recebe indenização por
negativação indevida
A Casa do Vidro Representações e Serviços deve pagar
indenização de R$ 5 mil por entregar produtos defeituosos
a uma costureira.
Segundo, Átila Nunes, coordenador do serviço em defesa
do consumidor.com.br, em 6 dezembro de 2011, a consumidora comprou um guarda roupa de vidro, dois boxes para
banheiro, duas pias, entre outros produtos. A entrega, prevista
para 22 de dezembro de 2011 só aconteceu em fevereiro de
2012. Além disso, a cliente informou que a empresa enviou
um funcionário para fazer a montagem, mas a costureira
verificou defeitos nos objetos comprados. Ela entrou em contato com a loja por várias vezes, sempre ouvindo a promessa
de que o problema seria solucionado, porém nada foi feito.
A consumidora procurou o Juizado Especial da Comarca
de Maranguape, em Fortaleza, e ingressou com uma ação
requerendo indenização por danos morais. Ela alegou que
foi submetida à situação de constrangimento por culpa da
empresa, que entregou um produto diferente do comprado.
Na contestação, a Casa do Vidro defendeu que realizou
a venda apenas de mercadoria, não sendo responsável pela
montagem. Sustentou ainda que a cliente faltou com a verdade ao apresentar a versão dos fatos.
Para Átila Nunes, coordenador do serviço em defesa do
Consumidor.com.br, caberia ao fornecedor provar a inexistência de vícios no produto ou mesmo que os defeitos, caso
existentes, foram originados por uso indevido, em razão de
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, o que não
aconteceu.

Empresa é condenada por entrega de
produtos com defeito
A Vivo S/A foi condenada a pagar indenização de R$ 2
mil para uma consumidora vítima de fraude. A decisão é da
Justiça de Fortaleza.
Segundo, Átila Nunes, coordenador do serviço em defesa
do consumidor.com.br, em junho de 2012, a consumidora
recebeu uma notificação informando que estava com o nome
negativado em órgãos de proteção ao crédito. O motivo

teria sido dívida contraída junto à operadora no valor de R$
10.383,70.
A consumidora entrou em contato com a empresa na
tentativa de solucionar o problema, mas não teve sucesso.
Por isso, em dezembro de 2012, ingressou com uma ação
requerendo indenização por danos morais, além da retirada
do seu nome do cadastro de devedores.

Temer revoga decreto “comunista” e
devolve poderes aos militares. Entenda!
Na segunda-feira, 20 de
junho de 2016, o presidente interino Michel Temer
fez um gesto que mudará
o curso na história do Brasil dando uma guinada à
direita e apagando todas
as agruras cometidas pelo
governo comunista de Luís Inácio Lula da Silva e da presidente Dilma Rousseff.
Dilma Rousseff, antes de seu afastamento, editou um decreto sob orientação de Lula onde retirava dos militares prerrogativas imprescindíveis à soberania nacional. O decreto nº
8.515 colocava os comandantes da três Forças em condições
precárias e dava total autonomia ao Ministro da Defesa, sendo
este um civil nomeado da confiança do Presidente.
Dilma delegou, entre outros poderes, o de transferir para
a reserva remunerada oficiais superiores, intermediários e
subalternos, reformar oficiais da ativa e da reserva, promover
oficiais a postos superiores e até nomear capelães militares.
E o pior: os comandantes militares não foram consultados
sobre o decreto. O decreto produziu tal irritação entre oficiais
superiores das três forças que Dilma, uma semana depois,
acabou recuando em parte de sua decisão. Assinou uma
retificação ao decreto dizendo que o Ministro da Defesa
poderia subdelegar aos comandantes militares os poderes
que ela havia lhe conferido.
Dia (20), o presidente Michel Temer revogou o decreto
8.515 e devolveu aos militares comandantes do Exército,
Marinha e Aeronáutica os poderes que sempre lhe foram
conferidos.

Senado aprova texto-base do projeto
que altera regras do Supersimples
O Senado aprovou
dia 21 o texto-base
do projeto de lei que
altera os valores de
enquadramento do
Simples Nacional,
o chamado Supersimples. O projeto atende a um pedido dos governadores
dos estados e promete contribuir para sanar o rombo com a
queda de arrecadação de receitas.
Os senadores aprovaram um substitutivo da senadora Marta
Suplicy (PMDB-SP), ao projeto do ex-deputado Barbosa
Neto. A votação prosseguiu na manhã do dia 22, com a apreciação de dois destaques da matéria. Pelo texto, o teto para o
enquadramento no Supersimples das empresas de pequeno
porte passará de R$ 3,6 milhões para R$ 4,8 milhões.
Além disso, a proposta possibilita o pagamento do ICMS
e do ISS por fora da guia do Simples Nacional na parte
da receita bruta anual que exceder R$ 3,6 milhões. Esses
impostos são, respectivamente, de competência de estados
e municípios.
O projeto também promove mudanças no enquadramento
como microempreendedor individual (MEI), elevando o
limite de receita bruta anual dos atuais R$ 60 mil para R$ 72
mil. A mudança valerá ainda para os agricultores familiares
que não estejam impedidos de optar pelo regime do MEI.
No início do mês, alguns governadores se reuniram com
o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), para
discutir detalhes da proposta e pedir a sua aprovação.
Criado em 2006, o Supersimples simplificou a burocracia
e reduziu impostos no pagamento de contribuições d micro,
pequenas e médias empresas. As alterações no sistema de
tributação buscam atrair mais empresas para o programa e,
consequentemente, aumentar a arrecadação.
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por

Pr. João Soares
da Fonseca
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"Precisamos ter facas nos dentes para enfrentar o golpe!"
A deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ)

PETISTAS NO GOVERNO ESPIONAM
TEMER PARA DILMA

ex-presidente Lula. Eles não admitem, mas sabem que a
prisão é o destino da fina-flor do petismo.

Com a demora na substituição de petistas herdados do governo Dilma, ocupantes de cargos de direção e assessoramento superior estariam fazendo cópias clandestinas de
informações estratégicas do governo Michel Temer para
serem repassados à equipe de Dilma Rousseff, segundo
setores de inteligência. O temor é que os vazamentos deixem a administração vulnerável a boicotes e até a ações
de sabotagem.

VIROU FOLCLORE

TUDO CONTAMINADO

No Ministério da Agricultura, Ana Amélia (PP-RS) pede licença para ir à comissão do impeachment. O ministro Blairo Maggi diz: “Cuida da comissão porque se não eu volto
em 100 dias”. Ela respondeu: “Dilma só volta quando morcego doar sangue e o saci cruzar as pernas”.
QUE CRISE

O governo suspeita que estariam sendo feitas cópias de
informações em instituições como Dataprev, Funai, Funasa e INSS.

Deputados federais gastaram R$ 7,8 milhões em combustíveis, de janeiro a junho. Tudo ressarcido pela Cota de Atividade Parlamentar. O maior reembolso foi para Jéssica
Sales (PMDB-AC): R$ 35,88 mil.

ESPELHO MEU

PERDEU A GRAÇA

Ministros palacianos dizem que “os dados estão sendo espelhados”, um eufemismo para furto de informações.

Com a demissão de Henrique Eduardo Alves, os petistas
brincavam: "Quem será o próximo?". Foi o ex-ministro Paulo Bernardo, do PT. A Operação Lava Jato acabou tirando a
graça dos senadores petistas.

CORPO MOLE
Há mil nomeações pendentes, mas o governo continua à
espera da liberação pela Abin, encarregada de verificar a
ficha de cada indicado.
SINAL DE ALERTA
Acendeu o sinal vermelho no governo quando um convênio de R$ 100 milhões da Dataprev foi copiado e ninguém
encontrou o responsável.
GOVERNO DILMA, ATÉ MAIO:
R$ 17,8 MILHÕES NO CARTÃO
O governo Dilma ultrapassou a marca dos R$ 17,8 milhões
em gastos com cartões corporativos nos primeiros cinco
meses do ano, segundo o Portal Transparência. O gabinete da presidente Dilma torrou sozinho R$ 2,26 milhões,
gastos protegidos por “sigilo”. Somando-se a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e outras secretarias do Palácio, a conta sobe para R$ 5,43 milhões. Quase tudo “sob
segredo de Estado”.
GASTADOR FEDERAL
Em razão da Polícia Federal, o Ministério da Justiça é o
segundo maior utilizador de cartões corporativos, com R$
4,1 milhões até junho.
DESCULPA É SEGURANÇA
O gabinete da Vice-Presidência, de Michel
Temer, torrou R$ 249 mil até maio deste
ano, mas nenhuma das despesas é contabilizada.
BOLSA E CARTÃO
Quem tem Olimpíadas, não precisa de cartão: o Ministério
do Esporte é a pasta que teve a menor despesa com cartões em 2016: só 584 reais.
MADAME JÁ ERA
A impressão, na Comissão do Impeachment, é que a turma de Dilma finge que a defende e os opositores fingem
que a atacam. É como se houvesse um acordo tácito, talvez não formal, de que madame já era.
FARRA DE CONCESSÕES
Pode resultar em investigação a denúncia, que chegou ao
Planalto, sobre a distribuição de valiosas repetidoras de
tevê (RTV) nas capitais. No total, foram 1500 nos estertores do governo Dilma, todas no período de André Figueiredo (PDT) à frente do Ministério das Comunicações.
RIVOTRIL
O deputado José Guimarães (CE), um dos derradeiros
defensores de Dilma no PT, conversa diariamente com o

PODE ESQUENTAR
Os senadores dizem que o silêncio sobre a prisão de Paulo
Bernardo foi por causa do São João. “Creio que o assunto
será trazido na próxima semana”, avalia a senadora Simone Tebet (PMDB-MS).
MEDIOCRIDADE
Presidente da OAB-SE, Henri Clay Andrade acha que a
política “está governada pela mediocridade”. Para ele, o
País precisa de líderes que pensem para a posteridade: “O
Brasil está carente de estadistas”.
PENSANDO BEM...
...Lula fugiu de Sérgio Moro, mas não escapou da primeira
instância.
NSA AMERICANA PODE MONITORAR
CAÇAS BRASILEIROS

Não se acomode
Contam de um agricultor que tinha um jumento. Um
dia, o jumento caiu num poço. Felizmente era um poço
seco. O jumento ficou choramingando e urrando por
várias horas, enquanto o dono procurava um modo de
o retirar de lá.
Por último, o agricultor começou a calcular se valia
o investimento de tentar retirar o animal. Concluiu o
pensamento assim: bem, este jumento já está velho, e
o poço está seco há muito tempo e precisa mesmo ser
enterrado para não provocar outro acidente como este,
com um cavalo mais valioso. De posse desse pensamento, tomou a decisão de enterrar o poço com o jumento
dentro ainda vivo.
Chamou os amigos e convocou os vizinhos para vir
ajudar a enterrar o poço. Cada um levou sua pá, e todos
começaram a jogar terra para dentro do poço. Quando
o jumento viu o que estava acontecendo, começou a
urrar desesperado, saltando pra lá e pra cá dentro do
poço. A terra caía em cima do pobre animal, e ele a
sacudia e pulava, de forma que o poço foi se enchendo
e o jumento foi subindo. Para surpresa de todos, depois
de alguma terra lançada no poço, o jumento se calou.
Muitos pensaram que a criatura aceitara o seu destino
insólito e se resignava a morrer em silêncio.
Finalmente, o agricultor deu uma espiada no poço e
ficou surpreso com o que viu: o jumento sacudia a terra e
dava um passo para cima. Depois de algum tempo, todos
se viram surpresos quando o jumento chegou ao alto do
poço, podendo sair vivo, trotando satisfeito.
Não poucas vezes nesta vida, você enfrentará situações complicadas. Do berço ao túmulo, sempre haverá
um poço seco neste mundo onde poderá cair. O segredo
é não se contentar com a derrota, não se dar por vencido
e continuar lutando. Às vezes, aquilo que parece ser adversidade pode acabar sendo o passaporte para a solução.
Como filho de Deus, lembre-se que as tribulações
podem nos ajudar a dar um passo para cima. Se jogarem terra em você, use isso para ficar ainda mais perto
de Deus.

A Suíça descobriu que a tecnologia de rádio utilizada pelos
caças suecos Gripen, comprados pelo Brasil em dezembro
passado e rejeitados pelos suíços em referendo, detém tecnologia americana com “certificado de tecnologia” da NSA
(agência de segurança nacional dos EUA). A empresa Rockwell Collins, responsável pelo sistema, teria desenvolvido
uma “porta dos fundos” que permite a NSA monitorar toda
a comunicação e até as imagens capturadas pelos caças.
FLAGRA DE SUPERFATURAMENTO
Os suíços rejeitaram os caças por serem caros, ainda que
fossem US$ 5,5 milhões mais baratos, por unidade, que o
valor pago pelo Brasil.
SAIU MAIS CARO
A julgar pela proposta de venda dos Gripen aos suíços, o
Brasil pode ter concordado em pagar até US$198 milhões
a mais pelos 36 caças.
MAIOR PERIGO
Reportagem do jornal suíço Tages Anzeiger mostra que
a tecnologia pode desligar a comunicação dos caças por
completo, remotamente.
ÚLTIMO A SABER
Em nota, o Ministério da Defesa informa que não tem conhecimento de “nenhuma notícia nesse sentido”. Agora
tem.
IMUNIDADE NÃO É BIOMBO
Se a moda pega, investigados poderiam esconder provas
de suas malfeitorias na casa de deputados e senadores
amigos.

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE
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Presos sob a custódia da Polícia Civil
serão transferidos para Defesa Social

Com a assunção de 89 cadeias públicas, a Secretaria de Estado de Defesa Social
finaliza a execução de uma antiga e prioritária demanda da PCMG

O

secretário de Estado de Defesa Social,
Sérgio Barboza Menezes, e a chefe da Polícia
Civil do Estado, Andrea
Vacchiano, apresentaram
nesta sexta-feira, 24.06, o
plano conjunto elaborado
pelas duas instituições para
transferir os cerca de 4.300
presos - ainda sob a custódia
da Polícia Civil - para a Subsecretaria de Administração
Prisional (SUAPI) da Seds.
Em até nove meses, detentos
e alguns dos espaços físicos
das 89 cadeias públicas remanescentes serão assumi-

dos pela subsecretaria.
Com a execução desse
plano, a PCMG fica liberada
para se concentrar em suas
atividades finalísticas, como
a investigação de crimes,
favorecendo a população
desses municípios e do entorno. Igualmente, os presos
se beneficiam da chegada dos
serviços da Seds/Suapi, responsável hoje pela custódia
de 59 mil homens e mulheres
em Minas Gerais.
A primeira etapa dessa assunção está sendo deflagrada
nesta sexta para, em até 30
dias, desativar 14 unidades

da Polícia Civil que mantêm
em média, cada uma, 25 detentos ou menos. No mesmo
prazo, a Seds/Suapi assumirá
os presos e as instalações
da unidade do município
de Peçanha, no Vale do Rio
Doce. Juntas, as 15 cadeias
têm atualmente cerca de 300
detentos.
Em até 100 dias, o plano
também prevê a transferência para a Seds/Suapi
de 36 unidades da Polícia
Civil, instaladas em prédios
exclusivos para custódia de
presos. O cronograma será
completado em até nove

meses, com a assunção de
outras 38 unidades que ficam anexas a Delegacias de
Polícia (ver quadro ao final).
“O governo atual está tratando o sistema prisional
como questão prioritária.
Estamos cumprindo essa
demanda histórica de retirar
da Polícia Civil a responsabilidade de guarda de presos.
Também estamos fazendo
planejamentos, mergulhando
no sistema prisional, para
ampliar sua capacidade e melhorar o seu funcionamento”,
destacou o secretário de Defesa Social, Sérgio Barboza.

A chefe da Polícia Civil,
Andrea Vacchiano, também
celebrou a iniciativa e disse
que o ganho para a instituição é “imensurável”. Segundo ela, não só ganham as
89 cidades onde delegados,
escrivães, investigadores e
outros profissionais poderão
se dedicar exclusivamente a
sua atividade fim, mas também todo o Estado, com o
reflexo positivo da diminuição do acúmulo de trabalho
em cada região.
Passivo: Com a assunção
das 89 cadeias públicas, a
Secretaria de Estado de De-

fesa Social (Seds) finaliza
a execução de uma antiga
e prioritária demanda da
Polícia Civil e de um passivo deixado pelo governo
anterior. Duas ações civis
públicas, dos anos de 2001 e
2002, ajuizadas pelo Sindicato dos Delegados de Polícia
do Estado de Minas Gerais
(Sindipominas), pediam pela
assunção dos presos e espaços públicos ainda sob a
responsabilidade da PCMG.
Ambas transitaram em julgado em junho de 2013 e estão
sendo cumpridas agora, pela
atual gestão da Seds.

PF cumpriu mandado de
busca e apreensão em apartamento funcional da Casa,
ocupado pela família de Gleisi Hoffmann, e prendeu preventivamente o ex-ministro
Paulo Bernardo, marido da
senadora.
O Senado comandado pelo
Senador Renan, investigado na Lava Jato e em uma
situação incomoda pelas
dezenas de processo em
que é acusado no STF, pois
bem o Senado não gostou e
entrou com uma reclamação
no Supremo Tribunal Federal
(STF) contra a Operação
Custo Brasil, deflagrada pela
Polícia Federal na manhã de
ontem, com busca e apre-

ensão em imóvel funcional
da Casa. A reclamação foi
encomendada à Advocacia-Geral do Senado pelo presidente Renan Calheiros e pelo
primeiro-vice-presidente,
Jorge Viana. Renan e Viana
querem a garantia de que
esse tipo de ação não volte a
acontecer sem a autorização
do STF. Os policiais federais
cumpriram mandados de
prisão preventiva e de busca
e apreensão no apartamento funcional ocupado pela
senadora Gleisi Hoffmann
(PT-PR). Ex-ministro dos
governos de Lula e Dilma
Rousseff, Paulo Bernardo,
que é marido da senadora, foi
preso e os policiais levaram

documentos que estavam no
apartamento. A reclamação
argumenta que apenas o
STF tem competência para
autorizar medidas coercitivas
desse tipo dentro de imóveis
de propriedade do Senado,
mesmo que elas envolvam
investigados sem foro privilegiado, caso de Paulo Bernardo. Os mandados, que visavam apenas ao ex-ministro,
foram expedidos pelo juiz
de primeira instância Paulo
Bueno de Azevedo, da 6ª
Vara Criminal de São Paulo.
O Senado buscará garantir
que futuras operações de
natureza semelhante tenham
a autorização prévia do STF.
Além disso, a Advocacia-

-Geral deverá entrar com uma
representação disciplinar no
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) contra o juiz que
autorizou a operação.
Senadora,
Lamentamos profundamente a prisão do seu marido.
Isso nos traz muita tristeza.
Gostaríamos que tudo isso
tivesse sido diferente. De
coração, nós preferiríamos
que ele nunca tivesse sido
desonesto. Saudações
Só mesmo com uma grande
mobilização do povo, nosso
país poderá ser limpo destes
bandidos criminosos, que
roubam e se escondem atrás
da proteção do Foro Privilegiado. A Lava-Jato escancarou para o Brasil coisas que
jamais poderíamos acreditar
que a maioria das nossas
autoridades que foram eleitas
para nos representar poderia

estar dilapidando o erário
público. Eles deveriam ser
condenados à prisão perpetua, a falta de dinheiro nos
hospitais, postos de saúde
do Brasil inteiro, causando
a morte de centenas de brasileiros que deixaram de ser
atendidos. É muito triste ver

tantos criminosos no poder.
Que descuido tiveram os
brasileiros para que estes
criminosos usurpassem o
poder, desde o comando
maior que envolvem a cúpula
do PT, PMDB e PP. Essa lei
que dá foro privilegiado tem
que acabar.

Leia abaixo a íntegra da
nota da senadora: “Hoje
foi um dia muito triste na
minha vida como mulher,
como política e, sobretudo,
como mãe. Conheço o pai
dos meus filhos. Sei das suas
qualidades e do que não faria,
por isso sei da injustiça que
sofreu nesta manhã. Mais
de 10 pessoas estranhas entraram em minha casa com
ordem de busca e apreensão.
Trouxeram também uma
ordem de prisão preventiva
contra o Paulo. Busca e apreensão após quase um ano de
início do processo?! Prisão
preventiva para prevenir o

quê?! Uma fuga? Um conluio? Qual risco representa
ele? Desde que esse processo
começou, Paulo se colocou
inúmeras vezes à disposição
da Justiça, sempre esteve
totalmente disponível, tem
endereço conhecido.
Vieram coercitivamente
buscá-lo em casa, na presença de nossos filhos menores.
Um desrespeito humano sem
tamanho, desnecessário.
Não havia nada em nossa
casa que podia ser levado.
Mesmo assim levaram o
computador do meu filho
adolescente. Fiquei olhando
meu menino e pensei sobre

a dor que sentia com aquela
situação. Quem nos conhece sabe que não fizemos
fortuna, não temos conta
no exterior, levamos uma
vida confortável, porém
modesta. O patrimônio que
temos, parte financiado,
foi comprado com nossos
salários. Não me cabe outra
explicação que não o desvio
de foco da opinião pública
deste governo claramente
envolvido em desvios, em
ataques aos direitos conquistados pela população.
Garantir o impeachment é
tudo o que mais lhes interessa neste momento.”

Senado reclama ao STF contra busca em imóvel

Proteção ao idoso também
poderá ser regulada por
estados, municípios e DF

E

stá na pauta da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania
(CCJ) a proposta de emenda
à Constituição (PEC 81/2015)
do senador Wellington Fagundes (PR-MT), que inclui
a proteção ao idoso no rol de
matérias de competência concorrente da União, de estados
e do Distrito Federal. A competência concorrente permite
que todos os entes federativos
possam legislar sobre determinado tema. Se for aprovada na
CCJ, a PEC 81/2015 seguirá
para análise do Plenário do
Senado, em dois turnos de
discussão e votação.

“Objetivamos, com a
aprovação desta proposta,
e reconhecendo a crescente
importância que esse tema
merece, que todo e qualquer
assunto referente ao idoso
possa ser tratado pela União,
em âmbito nacional, e pelos
estados, residualmente”,
explicou Wellington na justificação da PEC.
A iniciativa recebeu parecer
favorável do relator, senador
Paulo Paim (PT-RS), idealizador do Estatuto do Idoso (Lei
nº 10.741/2003). Ele exaltou
o mérito da proposta.
“O aumento da população
de idosos é um fenômeno

global, mas a proteção desse
segmento no Brasil ainda está
em seus primeiros passos. O
Estatuto do Idoso é abrangente, mas precisamos ir
além. Devemos recordar que
a Constituição federal impõe
ao poder estatal o dever de
amparar as pessoas idosas.
Com o advento de previsão
constitucional expressa sobre
a matéria, será mais bem delimitado o espaço de atuação da
União, dos estados e dos municípios acerca da proteção
ao idoso", considerou Paim.
Agência Senado (Reprodução autorizada mediante
citação da Agência Senado)

Gleisi divulga nota de protesto pela
prisão do ex-ministro Paulo Bernardo
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A polêmica “Lei da Palmada”

Especialista fala sobre o tema e como os pais devem agir em relação à educação dos filhos

C

U R I T I B A ,
17/06/2016 – Sancionada em 26 de
junho de 2014, a Lei do
Menino Bernardo (Lei nº
13010/14), conhecida popularmente, como “Lei da
Palmada”, visa proibir o uso
de castigos físicos ou tratamentos cruéis na educação
de crianças e adolescentes.
Mesmo dois anos após sua
sanção, a lei ainda é cercada
de polêmicas e discussões.
Segundo Ana Regina Caminha Braga, psicopedagoga
e especialista em educação
especial e em gestão escolar, tal ato é mais uma medida protetiva para crianças
e adolescentes.
Para a especialista, os
primeiros contatos do ser
humano são constituídos
dentro de casa, e devem
proporcionar e permitir
um ambiente seguro, de
aprendizagem e com livre
acesso. Aos pais, cabe uma
educação ética e com limites, sem que haja a necessidade de castigos físicos ou
sem fundamentos. “Ser pai
e mãe, constituir uma família com valores e transmitir
uma educação baseada
na ética, na compreensão
dos limites de cada um,
mantendo o equilíbrio e
o bom senso, não é uma
tarefa para todos. Educar
requer dedicação, abdicar
de algumas preferências

e prol de uma vida digna
para os nossos pequenos”,
comenta.
É preciso que os pais
e responsáveis fiquem
atentos às atitudes com as
crianças, já que as mesmas tentem a reproduzir
tudo que pensam, sentem
e ouvem dos adultos. “O
armazenamento da memória está em funcionamento
para registrar todos os
momentos de sua vida. Se
o ambiente no qual ela está
inserida permite agressões,
palavras ofensivas e que a
coloque, numa situação de
conflitos, é possível que futuramente, alguns sintomas
destas atitudes apareçam
tanto positiva como negativamente no desenvolvimento da criança”, explica
a psicopedagoga.
Para Ana Regina, bater,
castigar ou humilhar essas

crianças e adolescentes
não é a melhor forma de
educá-los e fazer com que
entendam que estão fazendo algo errado. Eles devem
aprender com motivação
e respeito, além de ter
acompanhamento adequa-

do de todos que estão a
sua volta: pais, familiares
e professores. Além disso,
a especialista alerta que
é preciso agir com parcimônia, e que a lei deve ser
usada em casos extremos,
não para com o responsá-

vel que se posiciona diante
de algumas situações. “O
papel dos pais, responsáveis e até dos educadores é
de formação cidadã, já que
eles veem nos adultos os
exemplos para o seu amadurecimento”, completa.

ATENDIMENTO À
IMPRENSA- P+G Comunicação Integrada Bruna Bozza - E-mail:
bruna@pmaisg.com.br
- Site: www.pmaisg.com.
br - Fone: (41) 3121-2116
ou 9943-7515

Divulgação dos 40 finalistas: Até Novembro
de 2016
Revelação dos vencedores e entrega dos prê-

mios aos finalistas: Março
de 2017
Mais informações podem
ser obitidas pelo site do
prêmio

Concurso que premia qualidade do café
recebe inscrições de produtores

E

stão abertas as inscrições para a 26ª edição
do Prêmio Ernesto
Illy de Qualidade do Café
para Espresso, que irá premiar cafeicultores de várias
partes do país, inclusive o
Sul de Minas. O concurso,
que tem como objetivo valorizar a produção de cafés
de qualidade no Brasil, irá
receber amostras até o dia
16 de setembro. Haverá
premiações nas categorias
nacional e regional e os três
melhores do país ganharão
R$ 10 mil e uma viagem
ao exterior, com direito a
acompanhante, cada um.
O prêmio vai escolher os
dois melhores produtores
de cada região: Espírito
Santo; Minas Gerais (subdividido em Cerrado Mineiro, Chapada de Minas,
Matas de Minas e Sul de
Minas); região Centro-Oeste; região Norte/Nordeste;

região Sul; Rio de Janeiro
e São Paulo.
Para o prêmio de alcance
nacional, serão escolhidos
40 produtores finalistas e
posteriormente três vencedores, que serão convidados a integrar uma cerimônia internacional, em
data, país e cidade a serem
definidos pela illycaffè.
O regulamento e a ficha
de inscrição para o 26º Prêmio estão disponíveis no
site do Clube illy do Café,
programa de fidelização
dos fornecedores brasileiros de café para a empresa
italiana, que comercializa
cafés do mundo inteiro em
140 países. O cafeicultor
poderá inscrever quantas amostras desejar, mas
somente concorrerá com
a melhor avaliada. Se a
fazenda tiver mais de um
sócio, as amostras inscritas deverão ser em nome
do sócio responsável na
receita estadual.
Os melhores cafés serão
selecionados por uma
comissão julgadora, com
especialistas nacionais e
internacionais. As análises
serão feitas pela classificação do grão quanto ao
aspecto, seca, cor, tipo, peneiras, teor de umidade, torração e quanto à qualidade
da bebida, inclusive com
degustação para espresso.
Serviço: 26º Prêmio Ernesto Illy de Qualidade do
Café para Espresso
Inscrições: 06/06 a
16/09/2016

TRABALHO TEMPORÁRIO
NO MUNDO (SETORES)
40% Serviços
32% Indústria
10% Construção
8% Administração pública
3% Agricultura
17% Outros
DURAÇÃO DO CONTRATO
(MÉDIA MUNDIAL)
29% menos de um mês
27% de um a três meses
49% mais do que três meses
Fonte: Ciett Economic Report 2016
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CRAS Manhumirim: trabalho
intenso em benefício das famílias

O

CRAS (Centro de
Referência de Assistência Social) de
Manhumirim realiza um
trabalho contínuo visando
o bem-estar das famílias.
Vinculado à Secretaria M.
de Assistência Social, da
Prefeitura, o CRAS atende
ao público em geral, tanto
crianças quanto adultos,
realizando acompanhamentos, acolhimentos e
encaminhamentos. Localizada no B. Nossa Senhora
da Penha, a instituição desenvolve oficinas, palestras
e atividades diversas. Este
ano, a Prefeitura inaugurou
o Centro Tecnológico ‘José
Carlos Germano’, junto à
sede do CRAS, possibilitando a inclusão digital
para a população, com
acesso gratuito à internet.
De acordo com a Coordenadora do CRAS/ Manhumirim, Letícia Silveira
Cardozo Gama, a instituição mantém firme atuação
em todo o município, em
especial, com as famílias
dos Bairros Nossa Senhora

da Penha e Morada Nova.
As oficinas do CRAS
funcionam tanto na parte
da manhã quanto à tarde –
com o artesanato, música e
o Tai Chi Chuan. O CRAS
também realiza apresentações nas escolas e mantém
parcerias com o Patronato
e o Abrigo São Vicente
de Paulo – onde ocorre
a visitação de crianças,
buscando o fortalecimento
de vínculos sociais. ‘As

oficinas e o trabalho de vivência social são de grande
importância para beneficiar os usuários, pois, são
ações que mantêm total
proximidade com as comunidades. É uma base para a
assistência social’, destaca
Letícia.
Recentemente, as crianças atendidas pelo CRAS
participaram de animada
aula de capoeira. Também
foi realizada exposição de

artesanatos – elaborados
pelos próprios moradores.
Outra iniciativa importante foi a palestra sobre
gravidez na adolescência,
dirigida à comunidade. O
momento foi conduzido
pela Médica Dra. Isabel
e trouxe novos conhecimentos e diversos esclarecimentos para as jovens e
seus familiares ali presentes. ‘A Prefeita Darci não
mede esforços. No que

precisamos, somos atendidos. Isso ajuda muito. No
CRAS, realizamos um trabalho em rede, envolvendo as demais secretarias,
como Saúde, Educação
e Obras, em especial. O
Seminário também ajuda

muito, com cursos gratuitos para a comunidade.
Enfim, é um investimento
no ser humano’, pontuou a
Coordenadora do CRAS.
(Ass. de Comunicação
– Prefeitura de
Manhumirim)
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Estado vai entregar mais de 200 unidades
habitacionais em cinco municípios mineiros

Casas vão contemplar famílias de Itanhomi, Mutum, Crisólita, Minas Novas e Fruta
de Leite. Cohab-MG acumula mais de duas mil entregas desde 2015

A

Companhia de Habitação de Minas Gerais
(Cohab-MG) vai inaugurar mais 210 unidades habitacionais em cinco municípios
mineiros até o próximo dia 1º
de julho. As entregas são referentes à parceria entre o Estado
e o Minha Casa, Minha Vida II,
do Governo Federal. Com as
novas unidades, a Cohab-MG
totaliza 630 moradias entregues
em 2016.
“Estamos entregando para
essas famílias todas essas uni-

dades que estavam paralisadas
em função de alguns atrasos,
herdados pela atual gestão, nos
empreendimentos. Com a retomada, agendamos as entregas.
E isso, de certa forma, contribui
para a redução do déficit habitacional em Minas Gerais”,
destaca o vice-presidente da
Cohab-MG, Alessandro Marques.
As entregas começam nesta
sexta-feira (24/6) em Itanhomi,
no Território Vale do Rio Doce.
Na cidade vão ser inaugurados

os conjuntos habitacionais
Bairro Nova Canaã e Bairro
Bela Vista, num total de 40 novas moradias. No dia seguinte,
sábado (25/6), é a vez do município de Mutum, no Território
Caparaó, onde vão ser entregues os conjuntos habitacionais
Vila Nova de Humaitá e Vila
Nova de Ocidente, num total
de 50 novas moradias.
A próxima inauguração
acontece na cidade de Crisólita, no Território Mucuri, no
dia 30 de junho. No município

vai ser entregue o conjunto
habitacional Presidente Tancredo Neves, num total de 40
novas moradias. As entregas
prosseguem no dia 1º de julho
em Fruta de Leite, no Território
Norte, onde será inaugurado
o conjunto habitacional Dário
dos Santos Durães, com 30
novas moradias.
O calendário de inaugurações termina ainda em 1º
de julho, na cidade de Minas
Novas, no Território Alto Jequitinhonha, onde vai ser entregue

o conjunto habitacional Barragem, com 50 novas moradias.
Dois mil novos lares
A atual gestão encontrou
centenas de unidades habitacionais construídas, mas que
estavam sem ligação com a
rede de energia elétrica, água
e esgoto. Coube ao Governo
Pimentel solucionar as pendências, herdadas da gestão
anterior, relativas à implantação da infraestrutura básica
para concretizar a entrega de
2.101 novas casas, sendo 1.471

inauguradas em 2015 e 630
entregues em 2016.
“Tínhamos algumas pendências de operação, em alguns casos com a Copanor, subsidiária
da Copasa, e em outros casos
com aCemig. A atual administração estadual fez a solicitação
às companhias para a resolução
dos problemas e foi prontamente atendida, tendo iniciado,
ainda em 2015, a entrega das
unidades habitacionais que
estavam pendentes”, esclarece
Alessandro Marques.

DE BRASÍLIA DA COLUNISTA DA FOLHA DE
SÃO PAULO: A Polícia
Federal deflagrou na quinta-feira (23) uma operação
que investiga um esquema
de corrupção supostamente
usado para abastecer o caixa
do PT.
Paulo Bernardo, ex-ministro
dos governos Lula e Dilma,
foi preso preventivamente,
suspeito de ter se beneficiado
de R$ 7 milhões em propina.
O valor que foi recebido por
escritório de advocacia ligado
a petista.
Ele foi detido em Brasília,
no apartamento funcional
onde estava com a mulher,
a senadora Gleisi Hoffmann
(PT-PR). A casa dos dois, em
Curitiba, também foi alvo de
buscas.
O petista está sendo levado
para sede da PF em São Paulo,
que centraliza a investigação,
um desdobramento da Lava

Jato. Esta é a primeira vez que
um ex-ministro de Dilma é
preso no âmbito da operação.
Na decisão do juiz Paulo
Bueno de Azevedo, responsável pela condução do caso, é
determinada a prisão preventiva de Paulo Bernado "para
garantia da ordem pública,
da instrução criminal e para
aplicação da lei penal.
O ex-ministro da Previdência e da Secretaria da Aviação
Civil Carlos Gabas, amigo
pessoal da presidente afastada
Dilma Rousseff, e o jornalista
Leonardo Attuch, dono do site
"Brasil 247", foram chamados
a depor voluntariamente. A
residência de Gabas em Brasília e a sede do "Brasil 247"
ainda foram alvo de busca e
apreensão.
O secretário municipal de
Gestão de São Paulo, Valter
Correia, que já trabalhou no
ministério do Planejamento,
também foi detido e sua casa

foi alvo de busca e apreensão.
Há ainda um mandado de
prisão para o ex-tesoureiro
do PT João Vaccari, já preso
pela Operação Lava Jato em
Curitiba.
Outro alvo de prisão preventiva é o advogado Guilherme Gonçalves, que atuou
nas campanhas de Gleisi
Hoffmann. Ele está em Portugal e se apresentará à PF
assim que chegar ao Brasil,
afirmou seu advogado. A PF
também realizou buscas em
seu escritório.
São alvos de buscas a sede
nacional do PT, em São Paulo,
e a sede do partido em Brasília.
Militantes do partido fizeram
um protesto em frente ao local
e acusaram a PF de perseguir
a sigla. Foi estendida uma
faixa com a imagem do deputado afastado Eduardo Cunha
(PMDB-RJ) com os dizeres
"Tchau ladrão" e a pergunta
"E o Temer?".

Advogados já foram acionados pelo partido para tentar
acompanhar a operação. O
presidente nacional do partido,
Rui Falcão, estava em Brasília
e volta nesta quinta para São
Paulo.
CUSTO BRASIL: Batizada de Custo Brasil, a operação
mira em um esquema de pagamento de propina em contratos
de prestação de serviços de
informática do Ministério do
Planejamento, Orçamento e
Gestão, pasta que foi comandada por Paulo Bernardo.
Os investigadores afirmam
ter elementos de que agentes
públicos do ministério direcionaram licitações em favor da
empresa de tecnologia Consist
Software, que gerenciava
créditos consignados para
servidores federais.
As supostas fraudes teriam
desviado cerca de R$ 100
milhões entre os anos de 2010
e 2015 para contas do PT, de

servidores do ministério, entre
eles Paulo Bernardo, e de operadores responsáveis por lavar
o dinheiro.
A investigação é fruto da
delação premiada do ex-vereador de Americana (SP)
Alexandre Romano, o Chambinho, preso em agosto de
2015. Segundo os policiais,
ele foi um dos operadores do
desvio e responsável por fazer
repasses ao PT.
LAVA JATO: Esta é a primeira operação da PF em São
Paulo fruto de desdobramento
da Operação Lava Jato.
O inquérito policial foi instaurado em dezembro de 2015,
após o Supremo Tribunal
Federal determinar que a documentação apreendida na 18ª
fase da Operação Lava Jato,
conhecida como Pixuleco 2,
fosse encaminhada para investigação em São Paulo.
A operação está sendo chefiada pela Delecor de São

Paulo (Delegacia de Repressão a Corrupção e Crimes
Financeiros).
Estão sendo cumpridos 11
mandados de prisão preventiva, 40 mandados de busca
e apreensão e 14 mandados
de condução coercitiva nos
Estados de São Paulo, Paraná,
Rio Grande do Sul, Pernambuco e Distrito Federal, todos
expedidos, a pedido da PF,
pela 6ª Vara Criminal Federal
em São Paulo.
Os alvos em Brasília estão
sendo levados para o hangar
da PF e devem embarcar às
9h, sem previsão de chegada
a São Paulo, já que o avião
fará escalas.
Os investigados poderão
responder pelos crimes de tráfico de influência, corrupção
ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização
criminosa, com penas de 2 a
12 anos de prisão.
Fonte: Folha SP – 23/06/16

MAIS DOIS MINISTROS DO PT SÃO PRESOS PELA PF

Irmão Geraldinho

O melhor do louvor pentecostal
contato para apresentação em igrejas

(33) 984217872 - (33) 984405159

Em breve lançamento do meu 1º CD Tempo de Adorar
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Homem é encontrado morto em quarto de motel

A suspeita é de que o homem tenha passado mal após
usar comprimidos para disfunção erétil.Um homem de
57 anos foi encontrado morto
em um dos quartos de um
motel localizado às margens
da BR-116, em Muriaé, na
madrugada desta sexta-feira
(24). Segundo a Polícia Militar (PM), no local, não havia
sinais de violência. Uma
cartela cheia e outra vazia de
medicamento para tratamento
de disfunção erétil foram
encontradas no quarto, e uma
das hipóteses é de que ele tenha passado mal após ingerir
os comprimidos.De acordo
com informações obtidas no
local dos fatos, a mulher que
estava com a vítima deixou
o motel antes da chegada da
polícia e não foi identificada.
Em entrevista à Rádio Muriaé, o policial militar, sar-

gento Luiz Alves, disse que
a PM foi acionada via 190
com informações de que um
cliente estaria morto em um
dos quartos do motel, e que
após a confirmação do fato a
perícia da Polícia Civil (PC)
foi chamada.Duas unidades
do Samu estiveram no local,
mas já encontraram a vítima
sem vida.Ainda de acordo
com o sargento da PM, a
perícia não constatou indícios
de violência e no quarto havia
duas cartelas de comprimidos
a base de citrato de sildenafila - substância utilizada no
tratamento de disfunção erétil
-, sendo uma cheia e a outra
com duas doses a menos.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto
Médico Legal (IML) onde
passará por exames que vão
apurar as causas da morte.
Rádio Muriaé

Uma moradora do bairro
Planalto, em Muriaé, foi
presa no início da noite de
segunda-feira (20), suspeita
de espancar o próprio filho de
apenas 2 anos, que teve uma
perna fraturada.
A mulher foi presa pela Polícia Militar (PM) que tomou
conhecimento do fato através
da equipe do Hospital São
Paulo (HSP), que segundo
os militares, fizeram o acionamento após constatar que
a criança apresentava lesões
aparentemente causadas por
espancamento, inclusive com
fratura de fêmur confirmada
por exame de raio x.
Em entrevista à Rádio Muriaé, o militar, sargento Lima,
contou que o pai da criança relatou que estava na varanda da
casa onde o casal mora quando
ouviu o filho chorando muito
e ao chegar ao quarto flagrou

a mulher tentando estrangular
a criança. Ele disse que tirou
o filho das mãos da jovem e
percebeu que o menino estava
machucado, buscando socorro
médico em seguida.
Ainda conforme o policial,
a acusada foi detida no HSP,
apos negar ter agredido o filho,
porém, sem saber explicar a
origem das lesões.
Ela foi levada para a delegacia do bairro Safira, teve a
prisão ratificada pelo delegado
de plantão, pelo crime de tortura, e foi encaminhada para
o Presídio Feminino de Eugenópolis, onde está à disposição
das autoridades.
A criança segue internada e
segundo o sargento Lima, da
PM, ficaria inicialmente sob os
cuidados do Conselho Tutelar
que tomará as medidas necessárias visando o bem estar do
menino.

Mulher é presa suspeita de
espancar e quebrar a perna
do filho de dois anos

Mais um crime violento na região:
Duplo homicídio em Miradouro

Na manhã de quinta-feira
(23/06), dois homens foram
encontrados mortos, em uma
estrada de terra na saída de
Miradouro para Vieiras, a
poucos metros da rodovia
que liga as duas cidades. Eles
foram executados a tiros e até
o momento não há detalhes
da autoria do crime.
De acordo com o com o
repórter Paulo Roberto, que
mantem um site de notícias
em Miradouro, a dupla redidia em Vieiras, e com a
chegada da perícia da Polícia Civil (PC), as vítimas
foram identificadas como
Itamar Moreira Júnior, 33
anos, apelidado de “Dudu”,
e Wellingtom Carlos Lima,
32 anos, conhecido como
“Deinha”.Segundo o site,
Dudu levou um tiro nas cos-

tas e Deinha foi baleado com
um total de quatro disparos cabeça, mão esquerda, braço
direito e um que atravessou
o queixo e entrou no peito.O
crime foi cometido próximo
ao bairro Primavera, e após
ligações via 190 informando
sobre os corpos, a Polícia
Militar (PM) esteve no local,
constatou o fato e a acionou
a perícia da Delegacia Regional da Polícia Civil (PC)
em Muriaé.
Uma motocicleta foi encontrada estacionada junto às
vítimas, que provavelmente
chegaram ao local no veículo.Os corpos foram levados
ao IML de Muriaé e o crime
será investigado pela equipe
da delegacia da PC em Miradouro.
Rádio Muriaé

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório Nº 100/2016
Pregão Presencial Nº 028/2016

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório Nº 102/2016
Pregão Presencial Nº 029/2016

O Município de Santana do Manhuaçu – MG torna pública a abertura do Processo Licitatório nº 100/2016, na
modalidade Pregão nº 028/2016, na forma Presencial, tipo
menor preço por item, regido pela Lei Federal nº 10.520,
de 17/07/2002, Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993 e
suas alterações. Objeto: Contratação de Empresa para
aquisição de material de consumo para os instrumentos
da fanfarra da oficina do CRAS do Município de Santana
do Manhuaçu-MG. Abertura da Sessão Oficial do Pregão
dia 11 de Julho de 2016 às 13h30min. Local: Rua Major
Custódio, 96, Centro, CEP: 36.940-000 Santana do Manhuaçu/MG, informações pelo telefone 0xx33-3373-1149,
das 13h00min às 17h00min horas. O edital e seus anexos
encontram-se disponíveis no endereço acima. Santana do
Manhuaçu/MG, 24 de Junho de 2016. Joseane Caroline
de Abreu Souza - Pregoeira. Publique-se.

O Município de Santana do Manhuaçu – MG torna pública a abertura do Processo Licitatório nº 102/2016, na
modalidade Pregão nº 029/2016, na forma Presencial, tipo
menor preço por item, regido pela Lei Federal nº 10.520,
de 17/07/2002, Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993 e
suas alterações. Objeto: Contratação de Empresa para
aquisição parcelada de equipamentos de eletromesticos
para a creche do Município de Santana do Manhuaçu-MG.
Abertura da Sessão Oficial do Pregão dia 12 de Julho de
2016 às 13h30min. Local: Rua Major Custódio, 96, Centro,
CEP: 36.940-000 Santana do Manhuaçu/MG, informações pelo telefone 0xx33-3373-1149, das 13h00min às
17h00min horas. O edital e seus anexos encontram-se
disponíveis no endereço acima. Santana do Manhuaçu/
MG, 24 de Junho de 2016. Joseane Caroline de Abreu
Souza - Pregoeira. Publique-se.
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ENTRETENIMENTO
CAÇA-PALAVRAS
Jesus Cristo resolveu voltar à terra... e decidiu vir vestido de médico!
Procurou um lugar para descer. Viu em São
Paulo, um posto de saúde do sistema PAS do
Maluf-Pitta. Viu um médico trabalhando há
muitas horas e morrendo de cansaço.
Jesus Cristo então entrou de jaleco, passando
pela fila de pacientes no corredor, até atingir o
consultório médico. Os pacientes viram e falaram: - Olhaí, vai trocar o plantão...
J.C. entrou na sala e falou para o colega que
ele podia ir; que ele ia tocar o ambulatório dali
por diante.
E, todo resoluto, gritou: - O PRÓXIMO!
Entrou no consultório um homem paraplégico com sua cadeira de rodas. J.C. levantou-se,
olhou bem para o aleijado, e com a palma da
mão direita sobre sua cabeça disse:
- LEVANTA-TE E ANDA!
O homem levantou-se, andou e saiu do consultório empurrando a cadeira de rodas. Quando chegou ao corredor, o próximo da fila perguntou: - E aí, como é esse doutor novo?
Ele respondeu: - Igualzinho aos outros... nem
examina a gente...

No cinema, o sujeito nota, logo à frente, um
cachorro que ri muito do filme. Espantado, comenta com o dono: - Rapaz! Seu cachorro está
rindo do filme!
- Também estranhei. Ele detestou o livro.

TOURO – de 21/4 a 20/5: É possível acontecerem contrariedades e indisposição com
amigos ou colegas de trabalho. Continua aquela velha energia de controlar um pouco
mais o ciúme, inclusive de pessoas próximas. Seus interesses materiais crescem a cada
dia e essa necessidade de expansão pode comprometer, em parte, o relacionamento.
BENS E FINANÇAS: boas ideias e a possibilidade de empreender em algum ramo
novo poderá mexer com o cotidiano. Conseguirá bons resultados se tiver uma boa
estratégia de lançamento ou de disponibilização de um serviço ou de um produto.
GÊMEOS – de 21/5 a 20/6: Interesses de ordem pessoal ganham destaque. Cuidar
da aparência, adquirir uma nova roupa e tratar a pele também fazem parte desse
destaque: equilibrar tempo, dinheiro e vontade é que pode ser um drama. Rapidez da
mente em assuntos de estudo pode ajudar na assimilação.
BENS E FINANÇAS: boas possibilidades na área financeira. Bons acordos e possibilidade de indicações favorecem trabalhos e podem oferecer resultados satisfatórios.
O período está favorável para quem estiver precisando de emprego ou de alguma
colocação no mercado. Pensamento positivo e otimismo, sempre!
CÂNCER – de 21/6 a 22/7: Começa um período muito bom aos cancerianos, de
forma geral. O mais importante é que há crescimento espiritual e interior, que podem
interferir em decisões mais acertadas e na própria convivência com familiares. Nem
sempre se acerta, mas o importante é não continuar errando, daí o preço será mais caro.
BENS E FINANÇAS: possibilidade de ganhos inesperados nesse final de mês. Há
tendência a investir em interesses pessoais. Há também boa energia para conseguir se
projetar positivamente com a rede social, de repente, até com imagem de prosperidade,
e isso atrairá novos contatos e interesses de outros.
LEÃO – de 23/7 a 22/8: As redes sociais e as boas amizades terão movimentação
mais intensa neste período. Planos e ideias não faltam, porém, em alguns momentos,
pode ser necessário repensar ações, relacionamentos, e fazer indagações sobre si.
Inicia um período de busca interior por respostas e de pensamentos. Tenha paciência
com familiares.
BENS E FINANÇAS: com a criatividade em alta, o período está excelente para
mexer com equipamentos tecnológicos e fazer transformações em seu cotidiano de
trabalho. Nunca é tarde para ter contato com novas técnicas que, quem sabe, atraiam
dividendos no próximo mês.

sete erros

VIRGEM – de 23/8 a 22/9: Cobranças de familiares podem afetar o humor e os
afazeres pessoais. Pode até ser um pouco difícil para lidar, mas há incentivo do trabalho
que pode trazer, justamente nesse momento, resultados palpáveis num futuro próximo.
Aproveite para cuidar do visual e pensar mais em você.
BENS E FINANÇAS: pode ser que haja mudança de plano nos rumos de sua vida
financeira neste período. Sempre há dois caminhos, o bom e o ruim. A boa notícia é que
a tendência está mais para o positivo. Se conseguir montar uma base, poderá consolidar
e emplacar resultados incríveis no mês seguinte.

O pai e o jardim
Um velhinho vivia sozinho em Minnesota.
Ele queria cavar seu jardim, mas era um trabalho muito pesado. Seu único filho, que normalmente o ajudava, estava na prisão.
O velho então escreveu a seguinte carta ao
filho, falando de seu problema:
"Querido filho,
Estou triste porque, ao que parece, não vou
poder plantar meu jardim este ano. Detesto não
poder fazê-lo porque sua mãe sempre adorava
a época do plantio depois do inverno. Mas eu
estou velho demais para cavar a terra. Se você
estivesse aqui, eu não teria esse problema, mas
sei que você não pode me ajudar com o jardim,
pois está na prisão .
Com amor, papai".
Pouco depois o pai recebeu o seguinte telegrama: "PELO AMOR DE DEUS, papai, não
escave o jardim! Foi lá que eu escondi os corpos!"
Às quatro da manhã do dia seguinte, uma
dúzia de agentes do FBI e policiais apareceram
e cavaram o jardim inteiro, sem encontrar nenhum corpo. Confuso, o velho escreveu uma
carta para o filho contando o que acontecera.
Esta foi a resposta: "Pode plantar seu jardim
agora, pai. Isso é o máximo que eu posso fazer
no momento."

Cortando o cabelo
Depois de ir ao cabeleireiro lá vinha Joaquim
com a orelha machucada: -Como isso aconteceu? Perguntou sua mulher.
Ai Joaquim: -Isso aconteceu enquanto o Manuel cortava meu cabelo!
-Mas ele te cortou com a navalha?
-Não, foi com a tesoura quando eu pedi para
que ele cortasse um pouco atrás da orelha!

Astrológica por Claudia Vannini
ÁRIES – de 21/3 a 20/4: O humor pode oscilar um pouco nos
relacionamentos e isso será importante para a condução de dias
mais alegres ou não, depende de você. Questões do passado
podem interferir nesse processo. A partir do dia 29 de junho,
Marte passa a permitir maior definição de condução de sua vida.
BENS E FINANÇAS: pode ser necessário fazer revisões importantes na área
financeira, inclusive você poderá contar com auxílio de terceiros para elucidar melhor
os famosos assuntos “tensos”. Você busca expansão e independência que poderá,
inclusive, ajudar outras pessoas.

O milagre

Gênio

HORÓSCOPO

LIBRA – de 23/9 a 22/10: Com o Sol em Câncer, a carreira profissional fica estimulada e tem tudo para emplacar bons resultados. A família poderá ser fundamental nesse
processo. Outro detalhe é quanto ao seu crescimento espiritual e compreensão maior
do mundo e de você mesma, resultado de experiências de vida.
BENS E FINANÇAS: um signo do elemento ar tem lá suas intuições a partir da observação. Se conseguir juntar intuição e razão com um olhar apurado, poderá conseguir
bons lucros nas próximas semanas. É possível, também, atrasos e perda de bens,
porém, se isso ocorrer, mantenha a elegância e a calma para solucionar o problema.
ESCORPIÃO – de 23/10 a 21/11: Está com forte energia para atrair relacionamentos amorosos e novas paixões. Há um clima de sedução no ar que poderá, inclusive,
mudar os rumos de relações mais sérias. Há, também, uma verdadeira transformação
na forma de pensar.
BENS E FINANÇAS: os instintos e o faro para bons negócios estão fortes. Às vezes,
pela situação geral do país, pode ser que dificuldades apareçam, mas é possível que
interesses comuns convirjam para um mesmo fim e você se beneficie. Nutra bons
pensamentos e mantenha o foco e deixe o resto com Deus e o Universo.
SAGITÁRIO – de 22/11 a 21/12: Algumas dificuldades no relacionamento podem
ocorrer neste final de mês. Os temperamentos estão acirrados e não se esqueça: “Dois
só brigam quando os dois querem”. É o momento para repensar as crenças de vida e
ter contato maior com a área intelectual. Ler faz muito bem para a alma e ao espírito.
BENS E FINANÇAS: oportunidades podem surgir e trazer dúvidas entre fechar as
portas ou deixa-las entreabertas. Mas há um cuidado que deve ser tomado: fofocas e
disse me disse. Isso pode atrapalhar negociações e prejudicar os objetivos. É, também,
um bom período para finalizar situações difíceis ou colocar os pingos nos is.
CAPRICÓRNIO – de 22/12 a 20/1: Para quem estiver solteira, oportunidades
amorosas podem aparecer, inclusive com pessoas bastante sedutoras e com forte
magnetismo. É possível se interessar por pessoas diferentes, sobretudo porque agora
há predisposição ao romantismo e para conhecer gente nova.
BENS E FINANÇAS: o momento é de fazer um verdadeiro inventário para montar uma
base mais sólida. Dificuldades podem aparecer e saiba que terá de trabalhar com afinco
para superá-las. O parceiro amoroso poderá dar aquela mãozinha amiga para ajudar.

CURIOSIDADES
ROBÔ-ENFERMEIRO – Foi por cientistas
ingleses que querem amenizar a agressão
que a seringa hipodérmica representa quando
manejada por mãos pouco hábeis na coleta de
sangue. Para isso, criaram um robô-enfermeiro, que tateia o braço do paciente para encontrar a veia a ser perfurada, calcula a força de
resistência dos tecidos - músculo, gordura ou
veia - e sugere o lugar mais apropriado para o
operador inserir a agulha. O robô também monitora se a agulha está danificando a veia.
Os cientistas dizem que o seu uso em seres
humanos ainda deve demorar.
COMPUTADOR - EMOÇÃO - Computado-

res com emoção na voz. O grande desafio da
informática não é fazer falar os computadores,
mas fazê-los falar com o tom das emoções
que povoam a alma humana. Até agora, os
sintetizadores de voz fazem soar com o mesmo tom monocórdio coisas tão distintas como
"eu te amo" e "eu vou te matar". As pesquisas
para resolver este problema estão no início. Na
Universidade da Flórida, a professora Darcy
Truluck já introduziu comandos que permitem
sugerir o tom com que a frase deve ser pronunciada. A solução deste problema tem crucial
importância para integrar deficientes visuais e
analfabetos no mundo em que vivemos.

AQUÁRIO – de 21/1 a 19/2: Sua criatividade e capacidade de se reinventar poderão
atrair resultados positivos e até convincentes. O mais importante será sua capacidade
de se projetar bem na hora certa, mas para isso terá de contar com sua sensibilidade e
intuição, e evidentemente, trabalhar com afinco e pensando na excelência do trabalho.
BENS E FINANÇAS: é preciso paciência para tentar equilibrar contas, sobretudo
porque situações pontuais podem ter alterado as prioridades. Para quem estiver procurando colocação no mercado de trabalho, o período está favorável, mas talvez tenha
de sair de sua área e ter contato com outras funções.
PEIXES – de 20/2 a 20/3: Há certa mudança de foco que passa da profissão para
aspectos mais chegados à família e ao lar. Se resolver fazer uma reforma ou adquirir
um imóvel ou se mudar, cuidado com possíveis enganos no planejamento financeiro e
tempo de duração desse processo. Tenha cuidado ao assinar documentos e com prazos
de pagamentos de taxas, impostos e contas.
BENS E FINANÇAS: somente no início de julho, mais precisamente quando Marte
voltar ao movimento dianteiro, algumas situações financeiras terão maior clareza e até
redefinição de prioridades. Metas, objetivos e cobranças serão rigorosamente um fato,
mas nada que a força de vontade e a ambição pisciana não possam resolver.
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Zezé Di Camargo faz desabafo após crítica
a Wesley Safadão: “Nasci pobre”
Depois de chamar Wesley Safadão de
“emergente”, Zezé Di Camargo fez um
longo desabafo em seu Instagram, na sexta-feira (24). O sertanejo reclamou de ter
recebido comentários ofensivos em sua
página depois de criticar o músico.
"Não adianta tentar me mudar. Detesto o termo: politicamente correto. Não
vou ser hipócrita para falar e fazer o que
as pessoas acham que tenho que fazer.
Quem quiser gostar de mim (vide o show
de hoje, quase 100 mil pessoas cantando
com a gente). Goste como sou. Não adianta vir me insultar com
inverdades ou falta de conhecimento, que não vou deixar barato.
Longe de mim querer ser polêmico”, começou na rede social.
O cantor continuou a reclamar: “O Instagram é meu e não vou
fazer média com ninguém. Antes de ser artista, sou um ser humano e
não abro mão disso! Se quiser gostar de mim assim, seja bem-vindo.
Senão, nem precisa vir aqui. Aqui é um lugar da verdade e pessoas
do bem. Só devo satisfação as pessoas que compram meus discos,
vão ao meu show e ficam horas me esperando para cantar comigo,
os meus sucessos, que convenhamos, não são poucos. Sou, faço e
assumo tudo!”.
Para finalizar, Zezé afirmou que está muito bem com seu jeito.
“Sou homem de atitudes e não de provérbios. Graças a Deus sou
dono do meu destino. Bem-vindos os que pensam como eu e f***-se quem pensa o contrário. Alô!! Nasci pobre, mudei minha vida
e de todos que amo com meu trabalho. E sou feliz assim! Dá para
entender?! Você só tem duas escolhas aqui: respeite minha história
ou respeite minha história! Entendeu?”.
Em tempo: Zezé se irritou depois de um seguidor criticá-lo por
andar de avião e não ter seu próprio jatinho como Wesley Safadão.
"Quando o Wesley Safadão começou a fazer sucesso, eu já estava fazendo a 23 anos. Artista quando começa a fazer sucesso é assim: só
anda de jatinho, Ferrari, barco de luxo etc. Conhece aquela palavra:
emergente?! Também já passei por essa fase", alfinetou.

Michael Jackson tinha pornografia infantil
em casa, apontam documentos
Michael Jackson está morto,
mas a sua vida ainda é objeto de
estudo de curiosos, especialistas e
autoridades policiais. O site americano RadarOnline afirma ter obtido documentos que comprovam
que Jackson guardava material
pornográfico infantil em sua mansão, o rancho de Neverland, na Califórnia. Relatórios feitos pela polícia após uma busca no local, em 2003, indicam que fotos, livros e
vídeos eróticos foram descobertos na casa. Não está claro se o cantor
aparece nesses materiais, mas, segundo disse um investigador ao
site, os documentos expõem o cantor como um "predador manipulador viciado em sexo e drogas" que pode ter usado "imagens explícitas de sacrifício animal e sexo adulto perverso" para fazer "crianças
cederem às suas vontades".
De acordo com os documentos oficiais da investigação a que o
site teve acesso, os álbuns com conteúdo pornográfico infantil poderiam ser usados para atrair jovens. "Ele também tinha fotos repugnantes e absolutamente chocantes de tortura de crianças, nudez
infantil e adulta e sadomasoquismo", disse o investigador. As imagens que mais chocaram os policiais traziam uma criança segurando
um ganso morto e outra com uma garota com uma forca em volta
do pescoço.
Uma prisão preventiva para o cantor foi pedida em 2003, mas a
Justiça aliviou a situação de Jackson após ele comparecer voluntariamente à delegacia. Na época, algumas pessoas processaram o
cantor por abuso sexual, mas o cantor escapou de uma condenação
ao assinar acordos milionários, que colocaram um fim às investigações. "Michael Jackson tinha desejos sexuais realmente perversos,
e as fotos mostram um lado sádico dele que ninguém realmente conhecia", falou a fonte do site ao descrever o astro, que morreria em
2009.

Jobson é preso sob acusação
de estuprar adolescentes
Suspenso do futebol por quatro anos,
o ex-jogador do Botafogo Jobson não
cansa de se envolver em polêmicas. Depois de ser flagrado dirigindo embriagado, nesta terça-feira ele foi preso, sob a acusação de estuprar quatro
adolescentes.
Segundo a Polícia Civil do Estado do Pará, em comunicado ofi-

cial, a Justiça de Conceição do Araguaia emitiu um mandado de
prisão, por estupro de quatro adolescentes. Ele foi preso em sua chácara, em Tocantins, segundo a nota.
Para piorar, um quinto caso, com possível participação de Jobson, é investigado. “Ao ser preso, o jogador recebeu das mãos dos
policiais civis o mandado de prisão e não ofereceu resistência. Ele
foi conduzido em viatura policial até a Delegacia de Conceição do
Araguaia, inicialmente, para prestar depoimento. Em seguida, ficou
de ser apresentado ao juiz responsável pelo mandado de prisão. Jogador é paraense, nascido em Conceição do Araguaia, e atualmente
está sem clube”, diz a nota.
A nota oficial diz ainda que Jobson teria embriagado as meninas
em sua chácara. “O inquérito policial foi instaurado há uma semana,
após uma das vítimas, uma garota de 13 anos, procurar a Polícia
Civil para denunciar que fotos suas em situações pornográficas estavam circulando em grupos de rede social por meio do aplicativo
de mensagens por telefone celular WhatsApp. Segundo relatou a
vítima ao delegado, o jogador teria a aliciado em Conceição do Araguaia para levá-la até sua chácara, em Tocantins, junto com outras
três adolescentes, e ali as vítimas teriam sido embriagadas e entorpecidas possivelmente com “roupinol”, para então serem abusadas
sexualmente”. Segundo a polícia, todas as adolescentes são menores
de 14 anos. “São quatro adolescentes, uma vai completar 13 anos, a
outra já tem 13 anos completos e as outras duas têm 14 anos completos”, afirma a nota.

Morre Miss Mundo 2014, aos 22 anos
Yumara López, Miss Mundo
2014, morreu na última segunda-feira (20), vítima de um tumor
no cérebro. A nicaraguense tinha
apenas 22 anos e lutava contra o
câncer.
A Miss recebeu o diagnóstico
da doença no mesmo ano em que
venceu o concurso de beleza. Na
época, ela reclamava de tonturas, dores de cabeça e outros sintomas.
A jovem chegou a se recuperar, porém o tumor retornou e voltou a
crescer, segundo O Globo. Na sexta-feira (17), a modelo foi internada
e estava sedada devido a fortes dores.
O representante do Miss Mundo na Nicarágua, Denis Dávila, homenageou Yumara em uma página dedicada a ela no Facebook:
"Sua luz brilhará para sempre nos corações de quem tem, guardaremos sua lembrança como uma inspiração de valentia, coragem e luta."
Yumara ganhou o concurso realizado em Londres depois que a ganhadora do título, María Esther Cortés Molina, renunciou ao título.

Ator de "Vamp" é encontrado
em porta de igreja no Rio
Famoso por interpretar o personagem Rubinho
na novela "Vamp" (1991), Aleph del Moral foi encontrado na manhã desta sexta-feira (24). O rapaz
foi reconhecido por uma secretária sentado na calçada de uma igreja em Botafogo, Zona Sul do Rio
de Janeiro.
Agentes da Polícia Civil encaminharam o ator
para a delegacia do bairro. Parentes do artista são esperados no local para fazer o reconhecimento e leva-lo para casa. Lucimery Fernandes estava a caminho de uma missa na Igreja São João Batista
quando viu Moral.
Com medo da abordagem do grupo de senhoras, Aleph saiu em
direção à praia. A secretária, contudo, fez uma foto do ator e ligou
para a polícia. "Minha amiga contou que ele estava sendo procurado
pela família. Mas ele não lembrava que tinha mãe. O engraçado é
que ele sabia o próprio nome, que era ator, que já tinha feito novelas
e filmes. Ele falou que já tinha trabalhado na TV Globo. A gente
ofereceu ajuda, mas ele ficou com medo", contou ao jornal "Extra".
O carioca, de 39 anos, estava desaparecido há uma semana. Morador
do Rio de Janeiro, o ator saiu da casa de sua mãe, escondido, na
última quinta-feira (16). A família estava preocupada porque o rapaz
sofre de esquizofrenia.

Condenado a pagar indenização, Sidney
Magal tem casa leiloada
A casa de Sidney Magal na Barra da Tijuca,
no Rio de Janeiro, entrará em leilão na próxima quinta-feira (23). A determinação para a
venda do imóvel foi feita pela 25ª Vara Cível
do Rio. O lance mínimo na propriedade será
de R$ 4,6 milhões, segundo o jornal “O Globo”. Toda a negociação será de responsabilidade do leiloeiro é Gustavo Lourenço.
O valor arrecadado será usado para pagar a indenização de R$ 1,5
milhão por dano material a José Alberto de Souza. O processo corre
na Justiça desde 1995.
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Rodrigo Faro fez três exames de DNA após
acusação de renegar filha
Nesta semana, uma antiga polêmica voltou
para atormentar Rodrigo Faro. Recentemente,
o apresentador foi gravar um quadro na cidade
Araranguá, em Santa Catarina, e foi surpreendido com a alegação de Cíntia Gomes, que postou
nas redes sociais: "É um absurdo, o cara vem na
cidade onde mora a filha dele se fazer de bonzinho, ajudando os outros, mas a filha que é bom
nada. PS: A vida um dia vai se arrepender, pois
tem um Deus que não falha", escreveu.
Em 2004, essa mulher procurou a justiça pedindo que ele fizesse o teste de DNA para comprovar que era pai da menina que tinha 6 anos
de idade na época. No entanto, o apresentador
se recusou a realizar o exame e a justiça deu causa ganha para Cintia,
que exigia o pagamento de pensão para essa suposta filha.
Nas redes sociais, em outra postagem, Cíntia divulgou foto com
o documento que obrigava Faro a pagar uma pensão no valor de R$
3,6 mil (quando ele se recusou a fazer o primeiro teste de paternidade) e esclareceu que não buscava fama. Procurada pelo site 'iG', a
assessoria de imprensa de Faro esclareceu que o apresentador já fez
três exames de DNA foram realizados e a paternidade de Rodrigo
não foi confirmada; o caso foi concluído em 2008.

Thiaguinho e Fernanda Souza
batem boca em restaurante
Thiaguinho e Fernanda Souza (a ex-Chiquitita Mili) foram a um restaurante italiano
no bairro dos Jardins, em SP, na noite desta quinta (23). Quem estava
lá contou que o casal discutiu feio, tanto que chamou a atenção das
outras pessoas. O que será que está rolando, hein? Todos que convivem com os dois sabem que Mili é super ciumenta e muito mais
apaixonada que o cantor. É até considerada chata de tanto que pega
no pé. Tomaram que o pagodeiro não pise na bola com ela tadinha.

A razão do acidente de Paul
Walker é revelada.
O mistério foi, possivelmente, resolvido. Segundo o site da TMZ, a perícia responsável anunciou
que o motivo do acidente, que levou à morte, no dia
30 de novembro do ano passado, de Paul Walker foi
a alta velocidade com que veículo estava. Após essa
constatação, a hipótese que o carro teria algum problema mecânico prévio foi descartada. Uma fonte
disse ao TMZ que o carro em que Walker estava e era dirigido por
Roger Rodas, també morto no acidente, um Porsche Carrera GT,
estava a uma velocidade elevada entre 130 e 150 km/h, por esse
motivo, o motorista teria perdido o controle do automóvel na curva,
batendo em um poste mais à frente.

Ana Paula Valadão é criticada por postar foto
durante velório da avó
Ana Paula Valadão se
envolveu em mais uma polêmica nas redes sociais.
A cantora gospel, que causou o maior bafafá depois
de criticar uma campanha
da C&A em prol da diversidade e da igualdade de
gêneros, gerou indignação
ao postar uma foto durante
velório de sua avó, Theonila, na quinta-feira (23).
Na imagem, as mãos de Ana Paula Valadão aparecem sobre as
mãos de sua avó morta, no caixão. “Até aquele Dia, vovó. Que
bom que te demonstrei todo meu amor em vida”, escreveu ela na
legenda da foto, que recebeu mais de seis mil comentários, sendo a
maioria negativos. “Gente, infelizmente as pessoas estão perdendo
o senso do ridículo …. Total falta de respeito tirar uma foto dessas”,
escreveu uma seguidora. “Adoro você e espero que esteja bem. Mas
preciso dizer que esta foto foi desnecessária”, comentou outra. Uma
prima da cantora, Fernanda Girundi, também comentou o post, criticando a atitude de Ana Paula Valadão. “Várias pessoas que estiveram lá no momento do velório ficaram chocados com o celular que
não saia da mão para registrar os momentos que era apenas nossos.
Hoje nós estamos calçando a cara e pedindo desculpas para as pessoas que estiveram lá e foram totalmente desrespeitadas! Postar aqui
é fácil, apoiar ela aqui é fácil, mas só quem viveu esse dois dias de
luto sabe o tanto que foi mais difícil emocionalmente ter essa exposição de um momento que não precisava de público”, escreveu ela.
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Documentário sobre tragédia do Rio Doce começa
a ser filmado de Regência (ES) a Mariana (MG)
TRilHA MUSiCAl É DE CiRiNHO RiO DOCE, MAiOR CANTADOR DO VAlE

A

tragédia do Rio
Doce, que recebeu
milhares de toneladas de dejetos da Mineradora Samarco, há sete
meses, ganha documentário de ErnestoGaliotto,um
dos mais respeitados ambientalistas brasileiros.
O cantador Capixaba
Cirinho do Rio Doce gravou no último domingo
sua participação em documentário do ambientalista Ernesto Galiotto
sobre a tragédia do Rio
Doce. O documentário
será exibido em festivais brasileiros e em

Berlim,inicialmente.
É de Cirinho a trilha
musical do documentário com a música “ O
lamento do Rio Doce e a
tragédia de Mariana”. “É
uma honra enorme essa
participação e isso mostra
que estamos no caminho
certo,com composições
autorais, sem apélos midiáticos ou fazer canção
para ser parecer sexy ou
engraçado,mas sim exaltando nossas raízes e tradições culturais. Música
ruim passa, já a canção
cultural como a que fazemos fica para sempre na
história”, disse Cirinho.
Ernesto Galiotto vem
fazendo pesquisas e expedições para regiões
do País. Graças a ele e
amigos,por exemplo, foi
criado os limites do Parque da Preguiça, que vinha perdendo espaço para
a exploração de areia na
região dos Lagos,no estado do Rio de Janeiro.
Já Cirinho do Rio Doce
é considerado pela crítica mineira como sendo o
maior cantador do Vale
do Rio Doce e mantém
com a ajuda de amigos e recursos próprios
o projeto “ O Canto do
Vale do Rio Doce” que
já contou com as presenças dos amigos Paulinho Pedra Azul,Pedro
Sampaio,Violeiro Chico

Lobo e Cláudio Nucci. No
dia 24 deste mês o projeto estará em cena de novo
em linhares com a presença do amigo Tunai,mo
Mata do lago.
Para esse ano,informa
Cirinho,
haverá
um
novo disco, o sexto da
carreira,sendo que os arranjos serão do renomado
Robertinho do Recife,em

seu estúdio,no Rio de
Janeiro, e contará com
as presenças de vários
artistas cantores que já
aceitaram participar do
disco,entre eles,o violeiro
Chico Lobo.
https://www.
youtube.com/
atch?v=0YyE_5yoQug
josauraduarte@
gmail.com

