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EDITORIAL

Melhore sua cidade com o voto

CHARGE

A

s delações: a Operação Lava Jato teve uma série de delatores, pessoas
que sabendo que poderia diminuir suas penas admitiram os crimes
após serem investigadas, indiciadas e presas temporariamente ou
preventivamente. A partir da colaboração de Paulo Roberto Costa e Alberto
Youssef, os primeiros delatores, a força-tarefa da Operação conseguiu obter
informações dos políticos e das empreiteiras envolvidos no escândalo da
Petrobras. Em pouco mais de dois anos de Lava Jato, mais de 430 pedidos
de habeas corpus foram apresentados a tribunais superiores. Somente 17
foram concedidos.
Os brasileiros estão de olhos nos poderosos e na lentidão do STF. Os desdobramentos da Operação Lava Jato chegam ao Supremo Tribunal Federal
e já envolvem mais de uma centena de políticos e empreiteiros. Os últimos
acontecimentos demonstram que a operação que balançou os maiores políticos, partidos e empresas continua surpreendendo a cada novo capítulo,
pairando como ameaça sobre os responsáveis pela economia e pela política
do Brasil, porém há uma desconfiança do
Fale com a redação
povo sobre a seriedade dos Ministros do
contato@jm1.com.br STF, ainda mais agora depois da soltura do
(33)3331-8409
ex-ministro Paulo Bernardo. Fala-se tanto
que todos são iguais perante a lei, mas na
prática os poderosos tem tratamento privilegiado.
Não sei se é pelo fato de estar chegando as eleições, mas sinto um maior
interesses dos políticos e principalmente daqueles que desejam ingressar na
política, todo mundo quer dizer alguma coisa, e é impressionante o número
das pessoas que defendem políticos condenados e presos e outros que estão
sendo julgados pela Lava Jato. A verdade é que nosso país necessita fazer
uma boa faxina nos meios políticos brasileiros, tem que banir os políticos
corruptos da vida pública, mesmo que tenha feito muito pelo povo, isso não
lhe dá o direito de ficar livre da cadeia.
É por isso que vemos obras públicas transformarem em "Elefantes Brancos" enquanto outros jactam-se de serem os arautos da moralidade, quando
na verdade praticam, em seus feudos de menor proporção, os mesmos erros
e executam as mesmas ordens que os interesseiros e incapazes, que os usurpadores e incompetentes "gestores" da administração pública nos poderes
judiciário, executivo e legislativos país afora…
Vemos a população padecendo em unidades de saúde, horas e horas a fio,
aguardando um atendimento médico que, por vezes, não acontece… ou ainda
um exame de especialidade médica que nunca chega…
Não vemos a manutenção de ruas, as pavimentações, acontecerem, enquanto sobram "maracutaias" nas empresas estatais, secretarias de todos os
escalões (desde o governo federal aos municipais) e nos legislativo país afora.
A máquina pública não funciona direito, porque os "gestores" preferem
"construir pontes eleitorais" a cumprir as promessas e executar o planejamento que apresentaram aos eleitores que, diga-se de passagem, são "propaganda
enganosa”, mas, neste caso, o eleitor não pode ir ao PROCON reclamar e
abrir uma ação pedindo indenização… resta-nos aguardar o novo período
eleitoral… mesmo quando não votamos nestes maus exemplos de administradores públicos, a grande verdade, é que a incompetência generalizada dos
"gestores da coisa pública" é causada pelo fato de que interesses eleitorais e
eleitoreiros sobrepõem o bom funcionamento e a hombridade dos que estão
à frente do poder público.
A grande alegria do povo é que em outubro deste ano eles voltarão as
urnas para escolher outros candidatos. Em Manhuaçu um grupo de cidadãos
está criando uma entidade que irá escolher 17 candidatos a vereador que se
comprometerem com algumas mudanças na Lei Orgânica do município,
algumas leis polemicas que os atuais vereadores preferiram não mexerem,
dentre ela será a redução de pelo menos 50% no salário dos vereadores, segundo alguns cálculos preliminares, a economia dará para construir 10 casas
populares por ano, e equipar com medicamentos os postos do município. Se a
crise econômica é evidente, não podemos sacrificar a população que é de fato
quem escolhe seus representes para pagar altos salários aos vereadores, que na
maioria não estão nem aí para a população. A primeira reunião irá acontecer
nesta semana, queremos envolver toda a comunidade de Manhuaçu para que
tome conhecimento e participe. Vamos mudar Manhuaçu com o nosso voto.
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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

E

Mudança de estação

xistem quatro estações bem definidas. Elas variam.
Às vezes, o tempo do calendário revela a primavera
ao compasso que o estado ambiental é de inverno. Às
vezes, um verão quente é rasgado por um inesperado frio,
que surge dominando tudo o que vê, tal qual um grande conquistador. Engraçado falar sobre isso. Muito a aprender com
estações a sociedade humana tem. As pessoas não passam
pelas mesmas mudanças?
O dia a dia é recheado de oscilações. O homem que acordou
alegre poderá dormir severamente estressado. É natural. Onde
há pessoas convivendo entre si, sempre haverá diferenças,
e as mínimas afrontas dão vazão a guerras nucleares. Ou
seja, um indivíduo pode começar a manhã em um calorento
e lindo dia de sol, mas pode finalizar a noite dentro de um frio
e escuro dia de inverno.
Se existe “Mãe Natureza”, essa deusa pagã tem percebido
que as estações estão se modificando – assim como as
pessoas. O impacto de interagir com o próximo, na mente
de cada um, é como uma mudança sumária de estações.
Quem já não reclamou de um frio rigoroso que foi substituído
por uma quentura que faz jus à mudança de “inVerno” para

“inFerno”? Quem já não reclamou daquele colega de trabalho
que parece ter um dom especial para alterar o próprio humor
em segundos?
A verdade é que os seres humanos podem ser doces como a
primavera, desabrochando ternura no ambiente. Rapidamente,
tornam-se inseguros como o outono, não sabendo em qual
lado ficar: ora o frio, ora o calor. As pessoas são exatamente
iguais às estações. Se os novos tempos do capitalismo e da
indústria estão afetando as formas bem delineadas do clima,
estão modificando também a forma de convivência de nossa
espécie.
Na natureza, há o derretimento das geleiras, que implica
severas mudanças ambientais. Nos seres humanos, há o
derretimento de ideias, que gera o perecimento de valores. O
meio natural busca o equilíbrio entre seus agentes, evitando
um cataclismo ambiental. Equilíbrio que falta à sociedade
humana. Com tantas desigualdades, as pessoas conseguirão
evitar um cataclismo social? Quatro estações: você ainda
pensa que elas tratam exclusivamente de questões climáticas?
Pense de novo.
Gabriel Bocorny Guidotti Jornalista e escritor
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Tem vereador que passa 4 anos sem
apresentar um Projeto de Lei?
Em uma conversa de roda de amigos muitos disseram
que esta atual câmara é a pior que Manhuaçu teve, poucos
projetos e fiscalização zero. Pergunte aos vereadores se os
médicos cumprem horários, pergunte como é o atendimento
médico no Pronto Atendimento, pergunte se o transporte
escolar está sendo feito com eficiência, eles não sabem. Isso
para não dizer de coisas graves que acontecem em Manhuaçu
que muitos acham que é papel da imprensa. Porque alguns
políticos são tão incoerentes? Veja o vereador Paulo Altino,
volta à fita aí para a gente ver: olha ele aí esbravejante com
críticas duras ao prefeito Nailton, novamente olha ele aí em
cima da cadeira descendo a lenha no executivo. Porque ele
não critica mais o prefeito, será o que aconteceu? Agora
quer encontrar o vereador, é só ir ao gabinete do prefeito.
Dizem que na tarde do dia 28 de junho Paulo Altino, Jorge do
Ibéria, Chico do PT e Cabo Anízio estiveram no gabinete do
prefeito tentando pegar uma boquinha nas obras anunciadas
pelo prefeito, a construção de UBS. Cabo Anízio e o Chico
do Juquinha PT, fazem parte da base do prefeito. A função
de vereador é elaborar leis e fiscalizar as irregularidades no
município, mas isso eles não querem fazer. Em outubro o
povo irá escolher 17 vereadores. A sociedade de Manhuaçu
está se organizando para apoiar um grupo de pré-candidatos
que estiverem de acordo com alguns projetos, um deles é a
redução dos salários dos vereadores, que em Manhuaçu chega
ser abusivo, diante da precariedade dos atendimentos que
Manhuaçu dá aos munícipes, já que a atual legislatura não
deu bola para a crise econômica e elevou muito os gastos do
município e ainda aumentaram para 17 o nº de vereadores.

Sessão da Câmara Municipal de
Lajinha dia 2/7/2016
Vereador Paulo Cesar critica prefeito
Paulo César iniciou as falas da noite
comentando sobre a festa da cidade;
77 anos de Lajinha que aconteceu na
semana passada.
Disse que fazer festa com responsabilidade é muito bom sim, mas existem
outras prioridades.
E questionou o executivo por não
dar o café da manhã para os trabalhadores rurais, como em gestão passada,
já que muitos trabalhadores não têm
condições de comprar um pão. O vereador deixou algumas perguntas no ar: o café do Homem
do Campo? Não tem mais.
E o calçamento das ruas da Vaca Morta, a Saúde, e a iluminação pública?
Se as coisas estivessem funcionando ficava mais fácil
fazer festa.
Comentou sobre os seus projetos na casa, que nomeiam
ruas e melhora a taxa de IPTU. Lajinha ainda é uma criança
e precisa crescer mais!

Vereadora Neura
Neura disse que não pode estar na
festa mas ouviu bons comentários,
disse da importância de se ter os
serviços corretos funcionando, mas
também o Lazer faz falta.
Falou em nome do bairro Honorato, que é um dos locais que
mais precisam, pois o local é muito
perigoso, casas em barrancos e seus moradores sentem-se
abandonados, pois ninguém olha por eles.
Os moradores tem cobrado o postinho que foi prometido
nas eleições passada, solicitou ao prefeito e todos os envolvidos que procurem o bairro para oferecer melhorias.
A carência é enorme, saúde nem se fala, os acompanhantes
não tem direito a um café sequer. Confirmou que avançaram,
mas não chegaram nem a 20% do prometido.

Os carros de todos os vereadores tem ficado a mercê do povo
para levar em outras cidades para buscar atendimento. A vereadora pediu que seja respeitado o tempo de resguardo das
gestantes, que é de 180 dias, e a Prefeitura só tem aceitado
4 meses – 120 dias.

Vereador Renato
O vereador pediu uma reflexão aos
políticos, principalmente nas reuniões
da Câmara, Renato indaga; porque é
feita uma oração no começo da Sessão
pedindo para fazer o melhor para o
povo, se depois é cada um por si e pelo
partido? Deveriam então fazer uma
oração no final, para pedir perdão das
calúnias que são faladas.
Não se pode denegrir a imagem das pessoas levando tudo
ao pé da letra, as pessoas brincam e tem direito de errar.
Agora ficam querendo incriminar.
E não foi perdido 800 mil reais, o Prefeito não quis pegar
para não endividar mais, ele é responsável.
Disse que Festa é o de menos, o importante foram os
presentes ao longo desses quatro (4) anos que foi entregue
ao povo da cidade. Vários carros e muitas outras coisas que
já foram faladas aqui.
Comentou sobre inúmeras melhorias que esse Governo
conseguiu e que Lajinha só pode estar fora do Brasil, pois
com tanta coisa realizada está fugindo da realidade desse país.
“Temos que acabar com a corrupção, porque só assim o
Brasil irá crescer”

Vereador Humberto
Cabral

prefeitura informando ao povo tudo que a prefeitura gasta.
Nada foi feito, hoje os comentários são os piores que um
prefeito pode ter, sua popularidade está muito baixa, e para
piorar sua situação ele foi denunciado pelo Ministério Público de MG, por falsificar documentos e mentir. A secretária
de Educação, Gelvânia Câmara Marques, também aparece
como denunciada.
De acordo com o MPMG, no dia 14 de janeiro de 2013,
o denunciado Nailton Cotrim Heringer, na condição de
prefeito municipal de Manhuaçu, “em conluio e em plena
comunhão de vontades com a denunciada Gelvânia Câmara
Marques, inseriu informação falsa em documento público”,
diz o documento.
Naquela data, o prefeito assinou termo de exoneração da
então Secretária Municipal de Educação. O objetivo era
viabilizar a posse de Gelvânia Câmara Marques, no dia 16
de janeiro de 2013, ao cargo de inspetora da Escola Estadual
João Xavier da Costa, para o período de 1 de fevereiro de
2013 a 26 de fevereiro do mesmo ano.
Neste período, foi cedido pela Secretaria de Estado de
Educação prazo para que Gelvânia pudesse exercer novamente o cargo de secretária municipal de Educação junto
ao município de Manhuaçu.
“Todavia, no período de 14 de janeiro de 2013 a 26 de
fevereiro de 2013, a denunciada Gelvânia Câmara Marques,
não obstante formalmente exonerada do cargo de secretária
municipal de Educação do município de Manhuaçu, continuou a exercer, de fato, ainda que graciosamente, todas as
funções inerentes ao respectivo cargo, inclusive a receber
diárias de viagens em razão de tal cargo”, aponta denúncia
do MPMG.
Segundo o documento, incorreu o denunciado Nailton
Cotrim Heringer na conduta delituosa tipificada no artigo
299 do Código Penal, como autor do ato administrativo
ideologicamente falso e, quanto à denunciada Gelvânia
Câmara Marques, nas sanções do artigo 299, c/c artigo 29,
ambos do Código Penal, ao beneficiar-se dos dados falsos
inseridos no documento.
O processo está sendo julgado no Tribunal de Justiça de
Minas Gerais.

O vereador comentou que falam
que as coisas não saem por causa de
precatória, mas é tudo mentira, cadê
a seriedade do administrador público?
“Muito obrigado sr Prefeito, pois
falaram que os alunos do Areado seriam
transportados esse ano, mas até hoje
NADA. Obrigado por não dar posse aos
que passaram no concurso e no processo seletivo. Obrigado por
deixar o funcionário que deveria estar trabalhando na Prefeitura
livre para exercer seu outro cargo.” Disse o vereador
Neura pediu à parte e disse que o Governo ladrão do PT que
deu todas essas melhorias para o município, e que eles gostariam
de ter feito coligação com eles também, mas dessa vez não deu.
Será que a vereadora é a favor do rouba, mas faz?
Prosseguindo o vereador continuou dizendo dos adesivos:
“deixa o homem trabalhar” mas que agora não adianta porque
por 3 anos e 6 meses ele não fez nada.
Não tem café da zona rural, na Escola Paulo Portes, etc.
A festa da Lajinha aconteceu e não foi cumprida a promessa,
pois não fizeram no Parque de Exposições do Areado e muito
menos teve Rodeio. Continuam iludindo o povo.
O cemitério está com os muros caindo e será que a Caixa irá
aprovar a obra?
E o Raios-X, Endoscopia?
O povo continua tendo que sair da cidade para conseguir
uma boa saúde.
Pediu desculpas por alguns que fizeram discursos horrorosos
na festa.
Cobrou uma barraca da saúde na festa, pois o PAM ficou
recebendo gente bêbada para tomar glicose.

O Partido dos Trabalhadores (PT)
de Manhuaçu divulgou, por meio
do (Facebook), a intenção de lançar
candidato a prefeito no município, nas
eleições de outubro deste ano.
Segundo a nota, o PT terá candidatura própria para concorrer à prefeitura
de Manhuaçu. A presidente do Diretório Municipal do PT, Ivanilda Vergilio,
informou que três nomes estão colocados como pré-candidatos: Clovis
Dornelas Filho, Graça Cipriano Mendes e João Amâncio.
Nada contra os nomes, mas o momento é muitíssimo desfavorável ao PT, ainda mais depois de várias lideranças petistas
serem presos por corrupção, presidenta Dilma afastada, Lula em
uma tremenda insegurança com fortes sinais de ser preso pela
Lava Jato. Não tem um dia em que os noticiários não trazem
irregularidades do partido. No auge da força petista com Lula,
o PT de Manhuaçu não soube usufruir o prestigio de Lula, mal
conseguiu eleger um vereador. Agora é muita coragem destes
petistas encarar uma campanha. Se vingar, irão levantar a bandeira do PT, ou esconder a sigla. Nada contra os nomes, mas
terão muita dificuldade para convencer o eleitor a votar no PT.

Sonhos perdidos de Manhuaçu

Bactéria silenciosa

Na eleição passada o povo
de Manhuaçu embarcou na
campanha do atual prefeito,
acreditando em suas promessas, dentre elas a de fazer um
Hospital Regional, uma faculdade Federal e muitos outros,
um dos projetos do prefeito
Nailton seria a transparência,
ele dizia que iria colocar um
grande quadro na frente da

PT diz que terá candidatura própria
em Manhuaçu

Uma bactéria silenciosa que pode causar uma inflamação
muito importante no estômago. A Helicobacter pylori causa
a infecção da mucosa do estômago humano, provocando
gastrite, úlcera e outros problemas. Transmitida através da
saliva, das fezes e também pelo contato com o suco gástrico
de pessoas contaminadas, a bactéria está intrinsecamente
ligada às condições socioeconômicas da população. Estudos
realizados em distritos de Valadares mostram que há a presença da bactéria em 69,9% da comunidade rural.
O tratamento para matar a bactéria é a utilização de antibióticos, que devem ser recomendados por médicos.
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"A busca no apartamento da Gleisi deu a certeza de que todos aqui poderiam ser os próximos"
Explica um senador do PMDB.

UNE PRESSIONA E AMEAÇA
CÂMARA PARA ABAFAR CPI

Alves. Ele tenta queimar o nome do deputado Marx Beltrão
(PMDB-AL), ligado a Renan Calheiros.

Com medo de ser investigada na CPI da UNE, já criada
na Câmara, a União Nacional da Estudantes percebeu a
fragilidade do presidente interino Waldir Maranhão (PP-MA) e o pressionou, ameaçando promover invasões e até
vandalismo, inclusive no Ministério da Educação. Funcionou: Maranhão adiou a instalação da CPI, sem apresentar
qualquer justificativa, provocando revolta entre deputados.

PROGRAMA ‘MENOS MÉDICOS’

CAIXINHA, OBRIGADO

O QUE VEM É AUMENTO

Os governos Lula e Dilma garantiram apoio da UNE (e seu
silêncio, no mensalão e no petrolão), que levou ao menos
R$ 44 milhões públicos.

Abaixo-assinado no site especializado Change.org já soma
mais de 70 mil adesões favoráveis à redução dos vencimentos de deputados. Em vez de apreensão, a petição
deve provocar risadas na Câmara.

GURU DE MARANHÃO
Atribui-se a Flávio Dino (PCdoB), governador do Maranhão, a ordem para o presidente interino da Câmara adiar
a CPI da UNE.
ASSIM É MOLE
A pressão de Flávio Dino faz sentido: seu partido, PCdoB,
controla há décadas a milionária UNE, com eleições indiretas marotas.
QUE MEDO...
Deputados dizem que a UNE incluiu o Planalto entre as
ameaças de invasão, junto com MST e CUT, insinuando
depredações.
PROJETO CONTRA ABUSO É
REAÇÃO DE INVESTIGADOS
Pode até ser bom o projeto que pune abuso de autoridades, afinal os direitos individuais devem ser cada vez mais
protegidos, mas tirá-lo da gaveta 6 anos depois faz parecer coisa de investigado com medo de Lava Jato à porta.
Posando de vítima, Gleisi Hoffmann (PT) virou musa inspiradora do projeto que prevê punição a delegados, promotores, magistrados e até ministros de tribunais superiores
que ordenarem ou executarem “captura, detenção ou prisão fora das hipóteses legais”.
CALOU FUNDO
Até para não explicar o que pesa contra o marido no roubo
investigado, Gleisi preferiu as lamúrias sobre “abuso de
autoridade” na sua prisão.
IRRESISTÍVEL
Até opositores duros como Ronaldo
Caiado (DEM) mostraram como é difícil ignorar mulher aos prantos, ainda
que seja uma Gleisi.
GLEISI AMANHÃ
“A busca no apartamento da Gleisi deu a certeza de que
todos aqui poderiam ser os próximos”, explica um senador
do PMDB.
ARRECADAÇÃO CAIU
O governo do presidente Temer arrecadou até agora, em
média, 33% menos que o governo Dilma. Até o último dia
24, os peemedebistas arrecadaram R$ 247 bilhões em impostos, taxas e decisões judiciais.
COMPROMISSO
Adversários da candidatura de Rogério Rosso (PSD-DF) a
presidente-tampão da Câmara acham que ele assumiu o
compromisso de enterrar o processo de cassação de Eduardo Cunha, daí seu favoritismo.
OSSO APETITOSO
Eduardo Cunha não quer abrir mão do Ministério do Turismo, onde mandava na época do ex-ministro Henrique

Sobre a falta de médicos em sua cúpula, incluindo ministro, secretário-executivo etc, revelado ontem nesta coluna,
o Ministério da Saúde informa que a gestão atual “aposta
num corpo técnico capaz de aprimorar as políticas” etc. Ah,
bom.

A DIFERENÇA
Os gastos com Bolsa Família ultrapassaram os R$11,1 bilhões até 30 de junho. Os gastos com o programa, que
chegaram a R$ 27,6 bilhões em 2015, devem aumentar
substancialmente após o reajuste de 12,5%.
CPI DA LEI ROUANET
A Câmara está disposta a investigar as fraudes na Lei Rouanet. “As denúncias só reforçam a necessidade da instalação, o mais rápido possível, da CPI da Lei Rouanet", diz
Sóstenes Cavalcante (DEM-RJ).
CAMINHO DO CRESCIMENTO
"Única dúvida que os empresários consideram é a conclusão do impeachment", afirma Jerônimo Goergen (PP-RS).
Segundo ele, após o processo, o Brasil reencontrará o
rumo do crescimento.
PERGUNTA NO CURRAL
Na “vaquinha virtual” objetivando financiar suas viagens de
jatinho, Dilma vai esperar atingir a meta para depois dobrá-la?

Sem Medo de Ser Feliz
Leio que em Bengala, um dos 28 Estados da Índia,
adora-se uma deusa chamada Sakti. Filósofos como
Sankara, Ramakrishna, Vivekananda e outros são alguns
de seus devotos. Quando assume a forma de Kali, a
deusa se torna violenta e sanguinária, causando, conforme se crê, epidemias, terremotos, inundações e outras
calamidades, deitando sangue pela boca. Num de seus
quadros, é vista com uma tesoura, a cortar o fio da vida.
Desesperados, seguidores seus nas classes inferiores da
Índia, irrompiam pelos campos, estrangulando a quantos
encontrassem, na crença de que um sacrifício humano
saciaria por 1.000 anos a sede de sangue da deusa.
Uma cena interessante no filme O suplício de uma
saudade revela uma prática parecida entre os chineses.
Num diálogo, o ator principal faz referência ao fato de
que quando alguns chineses colhem arroz, com medo
de que os deuses venham roubar-lhes a colheita, tentam
se defender usando de um artifício: eles põem as mãos
na boca, numa espécie de megafone, olham para o horizonte e gritam:
― Arroz ruiiiiiiiiiiiiimmm!
Isso explica por que certa vez um chinês achou estranho que os cristãos pudessem cantar “Mais perto quero
estar, meu Deus, de ti”. Para a tradição de onde ele vinha,
quanto mais longe dos deuses, melhor para o homem.
Enquanto no paganismo os homens correm dos seus
deuses, no cristianismo somos convidados a correr para
o nosso e descansar em seus braços. Porque ele “opera a
favor daquele que por ele espera” (Isaías 64.4). Observe
bem: “a favor”, e não contra. Os filhos de Deus são uns
privilegiados: desfrutam de tal intimidade com o Pai, que
podem até chamá-lo “aba”, “papai” (Mc 14.36; Rm 8.15;
Gl 4.6). Além disso, podem se aproximar, pois são por
ele cuidados e carregados no colo (Isaías 40.11). É por
isso que o salmista convoca os fiéis: “Servi ao Senhor
com alegria; apresentai-vos a ele com cântico” (Salmo
100.2). O serviço cristão é prestado com a alegria de
quem tem muito a agradecer.

MINISTÉRIO DA SAÚDE NÃO
TEM MÉDICOS NA CÚPULA
Os compromissos do governo Michel Temer com saúde pública não passam pela intensa participação de médicos na
gestão do Ministério da Saúde. O ministro Ricardo Barros,
que é engenheiro, escolheu um dentista, Antônio Nardi,
para ser seu “vice-ministro”, isto é, o secretário-executivo.
A Secretaria de Atenção à Saúde, considerada a “alma” do
ministério, é chefiada por um administrador, Francisco Figueiredo.
MENOS MÉDICOS
Até a indicada para o cargo de secretária de Gestão Estratégica do Ministério da Saúde não é médica. É a fisioterapeuta Gislaine Bucarin.
VISÃO PROFISSIONAL
Há áreas administrativas que podem ser exercidas por profissionais de outras áreas, mas em saúde o comando de
médicos é fundamental.
HÁ EXCEÇÕES
José Serra nem tem formação superior completa, mas foi
considerado um bom ministro da Saúde, no governo FHC:
cercou-se de médicos.
ATÉ COM A NIGÉRIA COMÉRCIO
DO BRASIL É DEFICITÁRIO
A balança comercial entre Brasil e Nigéria registrou déficit
de US$ 57,7 bilhões entre 2006 e 2016, durante os governos Lula e Dilma. Isso mostra que o Brasil comprou quase
R$ 210 bilhões a mais do que vendeu ao país africano nos
últimos dez anos, informa o Ministério do Desenvolvimento.
Em 2013, o Brasil comprou da Nigéria US$ 9,65 bilhões em
petróleo e derivados, e vendeu para lá só US$ 876 milhões.

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE
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Temer anuncia reajuste de
12,5% do Bolsa Família e R$ 700
milhões para educação

O

presidente interino,
Michel Temer, participa hoje (29) de
uma cerimônia para anunciar a liberação de R$ 700
milhões em recursos para a
educação básica e superior.
De acordo com o Planalto,
o valor do reajuste a ser
aplicado no programa Bolsa
Família será de 12,5%. No
último dia 17, o Ministério
do Desenvolvimento Social
e Agrário havia informado
que o pagamento dos benefícios referentes a junho seria
feito sem o reajuste de 9%,
previsto para ser aplicado a
partir deste mês, conforme
anunciado anteriormente, na
gestão da presidente afastada
Dilma Rousseff. O reajuste

de 9% no Bolsa Família
foi concedido pelo governo
anterior por meio de um
decreto publicado no dia 6
de maio, uma semana antes
da votação do processo de
impeachment de Dilma no
Senado. Na época, o governo
disse que o valor médio do
benefício pago para 13,8
milhões famílias passaria de
R$ 162 para R$ 176 mensais.
Em justificativa apresentada para não pagar o reajuste, o governo Temer disse
estava avaliando os cortes
promovidos pela gestão anterior para poder efetivar o
aumento. No mesmo dia, em
ato no Recife (PE), Dilma
classificou como “mesquinharia” o não pagamento do

reajuste.
Agenda: Temer se reúne
às 10h30 com o ministro do
Esporte, Leonardo Picciani.
A cerimônia de liberação de
recursos para educação básica e superior está marcada
para as 11h30 e contará com a
presença do ministro da Educação, Mendonça Filho. Às
15h, Temer receberá o líder
do PMDB na Câmara, deputado Baleia Rossi (PMDB-SP) e o diretor do Hospital
do Câncer de Barretos (SP),
Henrique Prata. Em seguida
se encontra com o deputado
Jerônimo Goergen (PP/RS).
*Matéria atualizada
às 11h10 para incluir
percentual de reajuste do
Bolsa Família

Ação entre Estratégia de Saúde
Familiar (ESF) do bairro São
Vicente e a Faculdade do
Futuro de Manhuaçu

Q

uero em meu nome
e em de minha mãe
Nivalda, 87anos, agradecer aos estudantes estagiários de enfermagem, da
“Faculdade do Futuro” de
Manhuaçu, na pessoa do “preceptor” e enfermeiro chefe, Sr.
Cristiano Mendes, no atendimento diário à dona Nivalda,
portadora de ferida crônica,
melhorando consideravelmente. Tudo graças à Unidade
Básica de Saúde (UBS). Essas
estagiárias, juntamente com o
pessoal do ESF, sempre solícitos, não obstante a senilidade
da paciente, natural para eles,
felizmente.
A ESF atende moradores
dos bairros adjacentes e da
área central da cidade, com
padrão definido com mérito
de suas funcionárias, a médica e as atendentes sociais.
Tecnicamente, as futuras
enfermeiras demonstram
coerência e compromisso
frente aos problemas da ferida crônica da paciente. O
resultado está sendo muito
positivo, graças a Deus.
Desde o começo do atendimento, até a atual turma
de estagiárias (os), o procedimento é bem elaborado e
orientado pelo prof. Cristiano, com seus aplicados alunos (as) de enfermagem, cujo
lema é: renovar sempre para
melhor, não deixar lacuna.
A minha mãe recebe também atendimento de enfermeiras profissionais lotadas
na ESF do Bairro, e, até a
médica, de vez em quando,
acontecerá outras vezes.

Desemprego chega a 11,2% no trimestre
e atinge 11,4 milhões de pessoas

A

taxa de desemprego
no Brasil, medida pela
Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios (Pnad)
Contínua, ficou em 11,2% no
trimestre encerrado em maio
deste ano. Ela é superior aos
10,2% de fevereiro e aos 8,1%
do trimestre encerrado em maio
de 2015, segundo o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado
é o mais alto da série histórica
iniciada em março de 2012 e o
mesmo do trimestre encerrado
em abril deste ano
A população desempregada
é de 11,4 milhões de pessoas,
10,3% (ou 1,1 milhão de pessoas) a mais do que o trimestre
encerrado em fevereiro e 40,3%
(ou 3,3 milhões de pessoas) a
mais do que no trimestre encerrado em maio de 2015.

A população ocupada (90,8
milhões de pessoas) manteve-se
estável em relação a fevereiro
de 2016. Já em relação a maio
de 2015, houve um recuo de
1,4%, ou seja, menos 1,2 milhão
de pessoas. Já os empregos
com carteira assinada no setor
privado apresentaram quedas
de 1,2% em relação a fevereiro
e de 4,2% na comparação com
maio do ano passado.
Queda
Analisando-se a população
ocupada nos grupamentos de
atividades, na comparação com
fevereiro, houve queda nos
postos de trabalho na construção
(-2,9%) e da agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e
aquicultura (-1,7%). Segundo a
pesquisa do IBGE, houve crescimento de pessoas ocupadas na
administração pública, defesa,

seguridade social, educação,
saúde humana e serviços sociais
(1,8%). Os outros sete se mantiveram estáveis.
Na comparação com maio
de 2015, houve recuo nos contingentes de trabalhadores da
indústria geral (-10,7%) e informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias,
profissionais e administrativas
(-8,6%).
Mas o estudo detectou aumento dos postos de trabalho
nos serviços domésticos (6,5%),
transporte, armazenagem e
correio (5,5%), comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas (5,5%), e
administração pública, defesa,
seguridade social, educação,
saúde humana e serviços sociais
(2,5%).
Agência Brasil

“Perdas na safra do café são em
qualidade, e não em quantidade”

A

firmação é do diretor da FAEMG e presidente da Comissão de Cafeicultura da FAEMG
e da CNA, Breno Mesquita.
O impacto das chuvas na safra que está sendo
colhida já é uma realidade no Sul de Minas e no
estado de São Paulo. Entretanto, até o momento,
o dano limita-se à qualidade dos grãos que foram
derrubados precocemente, sem que seja possível
ainda dimensionar perdas em termos de quantidade. Essa é a conclusão de um documento que
está sendo elaborado pela FAEMG após reunião
com lideranças, produtores e agrônomos da região
realizada na última semana, em Cabo Verde.
Segundo o diretor da FAEMG e presidente da

Comissão de Cafeicultura da FAEMG e da CNA,
Breno Mesquita, as chuvas fora de hora derrubaram entre 30% a 40% dos grãos, comprometendo
a qualidade da safra. Ele destaca que ainda é
impossível fazer previsões quanto à quantidade:
“Somente após finalizarmos a colheita e partirmos
para o beneficiamento é que teremos informações
sobre o tamanho dessa safra. Não temos nenhum
balizamento para dizer que vai ter quebra, a única
coisa que podemos afirmar é que a qualidade foi
comprometida em um percentual significativo da
safra”.
Assessoria de Comunicação - Vicosa <imprensa.vic@senarminas.org.br>

Procurador diz ter convicção
de que medidas contra a
corrupção serão aprovadas

O

A paciente e equipe de estagiários com
o enfermeiro chefe Cristiano

O ESF atende também os
Bairros adjacentes. Breve
terá início as obras da sede
própria do Posto de Saúde,
do Bairro São Vicente.
Por Deus! Gostaria imensamente de citar os nomes
de todos (as), todavia me é
impossível.
Portanto, obrigado às
equipes da Faculdade do

Futuro e às profissionais
do Postinho, do /Bairro São
Vicente, tão gentis para com
todos.
Parabéns à ESF e à Faculdade do Futuro pela melhora
da paciente.
Que Deus os abençoe!
Manhuaçu, 05/07/16
Abraços, José Carlos dos
Santos
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procurador da República,
coordenador da Força
Tarefa do Ministério Público Federal na Operação Lava
Jato, Deltan DallagnolMarcelo
Camargo/Agência Brasil
O procurador da República
Deltan Dallagnol, coordenador
da força-tarefa da Operação
Lava Jato, disse hoje (29) que
tem convicção de que o Projeto de Lei (PL) 4.850/16 será
aprovado. A proposta reúne as
dez medidas contra a corrupção
elaboradas pelo Ministério Público Federal (MPF) e que foram
enviadas ao Congresso Nacional
com o apoio de 2,2 milhões de
assinaturas.
“Muitos parlamentares se
movimentaram para que esse
projeto tramite de modo célere
e seja aprovado. Foi criada uma
frente parlamentar, para aprovação das medidas, com mais
de 200 parlamentares. Nossa
convicção é de que esse projeto
vai caminhar e, com a apoio da
sociedade, vai ser aprovado”,
disse Dallagnol após participar
de cerimônia que homenageou
os voluntários que ajudaram a
colher assinaturas em prol do
projeto.
Entre as medidas propostas
está o aumento de penas para
crimes relacionados com a
corrupção e a criminalização
das doações não declaradas em

campanhas eleitorais. Apesar
de tramitarem no Congresso
projetos em sentido contrário,
que dificultam, por exemplo, as
delações premiadas, o procurador garantiu que está otimista.
“Vou dar todo o meu esforço,
dedicação e energia para que
esses projetos possam ser aprovados”, destacou.
Para Dallagnol, a proposta
é importante para combater a
corrupção de forma estrutural.
“Mais importante que nós avançarmos apenas em relação a fatos é avançarmos como país para
condições que desfavoreçam a
corrupção. Nesse sentido vêm as
dez medidas contra a corrupção
e a necessidade de uma reforma
política”, acrescentou.
Foram entregues na cerimônia
certificados de participação na
campanha de apoio às medidas
contra a corrupção. Durante o
evento, foram dadas salvas de
palmas e gritos de “Viva a Lava
Jato”. Depois da distribuição
das homenagens, os voluntários
aproveitaram para tirar fotos com
os promotores. Grande parte dos
que participaram da campanha
também atuou na mobilização
em favor do impeachmentda
presidenta Dilma Rousseff.
Entre esses está a militante do
Movimento Acorda Brasil, Celene Carvalho, responsável por
levar o boneco inflável gigante

que retrata o ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva em roupas
de presidiário. Ao receber o certificado, aproveitou o momento
para pedir que Dallagnol atuasse
para prender o ex-presidente.
Em resposta, o procurador se
limitou a sorrir.
No Congresso: Na semana
passada, Dallagnol esteve na
Câmara dos Deputados, em uma
sessão que discutiu as medidas
propostas pelo MPF para defender o projeto de lei. Também
falaram em defesa das medidas
parlamentares e especialistas.
Já foi autorizada pelo presidente interino da Câmara dos
Deputados, Waldir Maranhão
(PP-MA), a instalação de uma
comissão especial para analisas
a matéria. Vão integrar o colegiado 30 titulares e 30 suplentes.
Outros pontos previstos no
projeto são tornar crime o enriquecimento ilícito de agentes
públicos, quando o patrimônio
for incompatível com a renda,
ainda que não seja possível
provar a origem dos recursos, a
prisão preventiva para evitar que
suspeitos de corrupção ocultem
ou dissipem o dinheiro ganho
com o crime, além do confisco
do patrimônio do condenado
por corrupção, sem distinção
direta entre os ganhos extraídos
exclusivamente do crime e os
lucros posteriores.
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PREFEITURA MUNICIPAL
CONCEIÇÃO DE IPANEMA – MG
AV. GERALDO DE BARROS, 192 – CENTRO –
CEP. 36.947-000 – TELE-FAX (33)3317-1211
CNPJ.: 18.334.300/0001-72 - e-mail: pmconceicao@gmail.com.br

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA (MG)
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Decreto Municipal nº 453 de 30 de junho de 2016.
Nomeia os Membros do Conselho Municipal de Educação.
WILLFRIED SAAR, Prefeito Municipal de Conceição
de Ipanema, no uso de suas atribuições que lhe confere
o art. 44, inciso II da Lei Orgânica Municipal, concomitantemente com a Legislação pertinente:
DECRETA:
Artigo 1º: Ficam nomeados os membros do Conselho
Municipal de Educação, conforme abaixo relacionados:
I - Representantes do Poder Executivo: Cláudio Heringer
de Oliveira - Roberta Andrade Emerick de Assis.
II - Representantes do Magistério Municipal: Walter
Mendes Monteiro Leandro Marcos Martins.
III - Representantes do Magistério Estadual: Cléber
Rodrigues de Almeida; Maria José Soares de Oliveira.
IV - Representantes de Associações Municipais: Cléber
Eugênio Rodrigues; Kênya Saar.
Artigo 2º: Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 30 de junho de 2016.
WILLFRIED SAAR - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL
CONCEIÇÃO DE IPANEMA – MG
AV. GERALDO DE BARROS, 192 – CENTRO –
CEP. 36.947-000 – TELE-FAX (33)3317-1211
CNPJ.: 18.334.300/0001-72 - e-mail: pmconceicao@gmail.com.br

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA (MG)
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Decreto Municipal nº 452 de 30 de junho de 2016.
Nomeia os Membros do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social de Manutenção da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação.
WILLFRIED SAAR, Prefeito Municipal de Conceição de
Ipanema, no uso de suas atribuições que lhe confere o art.
44, inciso II da Lei Orgânica Municipal, concomitantemente
com a Legislação pertinente:
DECRETA:
Artigo 1º: Ficam nomeados os membros do Conselho
Municipal de Acompanhamento e Controle Social de
Manutenção da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação, conforme abaixo relacionados:
I - Representantes do Poder Executivo: Titular: Glaydson
Fernando Silva. Suplente: Pedro Fernandes da Silva.
II - Representantes das Escolas Públicas Municipais:
Titular: Washington Gualberto de Souza - Suplente: Ondina
Teixeira Hermsdorff. Titular: Joana Regina Gamito Silva;
Suplente: Cléber Rodrigues de Almeida.
III - Representantes dos Diretores das Escolas Municipais: Titular: Edvaldo Bernardino da Silva Júnior. Suplente:
Brenda Maciel de Jesus.
IV - Representantes dos Servidores Técnico-Administrativos e Pedagógicos das Escolas Municipais: Titular: Ilma
Teixeira Dias Rodrigues. Suplente: Angélica Matos Schmit.
V - Representantes de Pais de alunos das Escolas
Públicas: Titular: Bethvânia Rodrigues Bonifácio de Lima.
Suplente: Flávia Valeska Horst Lacerda Vasconcellos. Titular: Tatiane Coelho Gandi de Souza. Suplente: Fernanda
Almeida Ferraz de Paula.
VI - Representantes do Conselho Tutelar: Titular: Josiana Lopes de Castro. Suplente: Lanete Rodrigues de
Almeida Oliveira.
VII – Representantes da Educação Básica: Titular:
Júlia Maria Alves Melo. Suplente: Danília Francisca da
Silva Souza.
Artigo 2º: Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 30 de junho de 2016.
WILLFRIED SAAR
Prefeito Municipal.

Carreta tomba na BR 262 perto de
Martins Soares/MG e carga é saqueada.
Acidente aconteceu, no domingo 3/7/2016 por voltas das 14 horas,
na Rodovia BR 262 próximo a Martins Soares.

S

egundo alguns populares a carreta que
seguia sentido ao
estado do Espírito Santo
tombou após seu condutor
perder o controle sobre a
direção ao entrar em uma
curva na rodovia BR262. O acidente aconteceu
próximo a Martins Soares
no dia 3/7 domingo. O
trânsito ficou lento, nas
imediações.
A carga de óleo de soja,
canjiquinha e fubá, ficou espalhada ao lado da
carreta, e em poucos minutos foi parando carros,
moradores da imediação
também foram chegando
e toda a mercadoria foi
saqueada por populares.
A carreta estava carregada
de óleo de soja, canjiquinha e fubá, dezenas de
pessoas, alguns com sacos
cheios de óleo lotavam
seus automóveis. Só depois que acabou o óleo é
que as pessoas começaram
a levar também o fubá e a
canjiquinha.
Durante uns 15 minutos, que permanecemos
no local não constatamos
a presença de nenhuma
autoridade policial, ou
alguém responsável pela
carga. Não conseguimos
informações sobre o motorista condutor da carreta. Ligamos para a Polícia
Rodoviária Federal, mas
a equipe que havia feita
a ocorrência já teria saído
do serviço e o policial que
nos atendeu, não soube
passar nenhuma informação do acidente.
A empresa dona da mercadoria não foi identificada e não há informação
sobre o valor da carga
perdida. A placa da carreta
é NWB 7452 de Itumbiara
Santa Catarina
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Roteiro Gastronômico
Sabores do Caparaó
DA REDAÇÃO - O Roteiro
Gastronômico do Circuito Turístico Pico da Bandeira, nesta
primeira edição, intitulado
“Sabores do Caparaó” é um
evento do setor da gastronomia regional, cujo objetivo é
apresentar as oportunidades
desta Indústria nos 17 municípios inseridos na Agência de
Desenvolvimento Regional do
Circuito Turístico Pico da Bandeira. A partir desta segunda,
04/07 até o dia 31, o roteiro
conta com pratos de cerca de 50
estabelecimentos nas cidades
da região.
Em cada região do Estado de
Minas Gerais, delícias de todo
tipo são especialmente preparadas para as mais diferentes
ocasiões, e na região do Caparaó Mineiro não é diferente,
afinal, o mineiro é hospitaleiro
por natureza e não perde a
oportunidade de compartilhar
mesas preciosas e fartas.
Natureza e cultura serão os

principais ingredientes do Roteiro Gastronômico do Circuito
Pico da Bandeira “Sabores do
Caparaó”, que contemplará a
degustação de pratos, Bares,
cafeterias, alambiques, sobremesas e visita a agroindústrias
de queijos e doces, todos com
o sabor do Caparaó Mineiro.
Além da degustação da gastronomia, o público do roteiro
poderá fazer um belo passeio
nos atrativos naturais Parque
Nacional do Caparaó, Parque
Municipal do Sagui da Serra ou
uma visita a Mata do Sossego.
Os aspectos culturais são de
extrema importância, pois permitem ao turista conhecer parte
da cultura local. E na Região
do Circuito Pico da Bandeira, o
oferecimento de iguarias, além
de saciar a fome das pessoas
que estão fora de seu domicílio,
são um processo que socializa
culturas e intensifica a economia
da região onde se desenvolvem
as atividades turísticas.

Tradicionalmente, a cultura
do Caparaó Mineiro é marcada
pela convivência familiar, pelas
festas religiosas, inúmeros
eventos (Exposições Agropecuárias, Festas do Café e Concursos de Qualidade do Café)
e a reconhecida hospitalidade.
Nas festas, familiares, amigos e
visitantes se juntam para rezar,
brincar, cantar e comer. Comer
até se fartar. Vivenciar essas
festas só faz sentido quando se
experimentam os deliciosos e
variados pratos da culinária típica, com seus ricos ingredientes e temperos. A gastronomia
é, portanto, um dos principais
valores da cultura do Caparaó
Mineiro.
“Venha viver os sabores do
Caparaó! Acesse: www.circuitopicodabandeira.com.br e
conheça os estabelecimentos e
os pratos participantes do Roteiro Gastronômico”, convida
o gestor do Circuito Turístico,
Francisco Melo.

MANHUMIRIM (MG) A Prefeitura de Manhumirim
entregou mais uma importante
obra para a população, na noite
da sexta-feira, 24, quando foi
realizada a solenidade de inauguração da reforma e ampliação
da Escola Municipal Alfredo
Breder, no B. Roque. Com a
presença da Prefeita Darci Braga; Secretário M. de Educação,
Josimar Veiga; Presidente da
Câmara, Roberto Belarmino,
vereadores, membros do secretariado e representantes de
segmentos diversos, além de
expressiva presença de pais de
alunos, equipe pedagógica e a
direção da escola, a cerimônia
foi abrilhantada por apresentações especiais das crianças,
homenagens e show musical.
Os recursos para este investimento são frutos dos esforços
da Prefeita Darci Braga junto
ao Governo Estadual. Em 2015,
com o apoio total do Deputado
Bráulio Braz, a Prefeitura deu
início às obras, após o anúncio
oficial da Prefeita em reunião
com pais de alunos daquela
escola.
Entre as diversas melhorias
realizadas, a partir de agora
a escola passa a ter um novo
andar, com mais salas de aula,
laboratório de informática e
novos banheiros. Um intenso
trabalho de reforma do prédio
reestruturou pisos e paredes da
instituição inaugurada nos anos

1950, com a pintura das áreas
interna e externa e reforma das
redes hidráulica e elétrica e das
coberturas.
De acordo com o Secretário
de Educação, Professor Josimar Veiga, os espaços foram
edificados para abrigar confortavelmente os alunos e atender
à demanda por vagas da comunidade. “A Escola Alfredo Breder
é uma escola que atende alunos
de diversas localidades de Manhumirim e a rede municipal de
ensino precisa acompanhar esse
avanço e receber as crianças
com qualidade”, afirmou. Outra
inovação foi a implantação do
Sistema Aprende Brasil, em que
os estudantes do Ensino Fundamental, nas séries iniciais, têm
acesso à moderna metodologia
de ensino do Sistema Positivo.
Solenidade: No decorrer da

solenidade, as autoridades se
pronunciaram. Prefeita Darci
Braga lembrou, com emoção,
de que já foi estudante da EM
Alfredo Breder. Darci ressaltou

Manhumirim inaugura ampliação da Escola Alfredo Breder

os esforços da Administração
para tornar realidade estes investimentos importantes para a
Educação no município.
A Diretora da EM Alfredo

Breder, Cleuza Lopes de Magalhães Portela, também se pronunciou e agradeceu à Prefeita
Darci Braga pelas obras que,
agora, possibilitam conforto,

segurança e condições para um
melhor aprendizado naquela
instituição de ensino.
(Ass. de Comunicação –
Prefeitura de Manhumirim)
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I Seminário de Educação Inclusiva é sucesso em Manhuaçu
MANHUAÇU (MG) - Cerca de 400 profissionais da
educação participaram no
sábado 25 de junho, do I Seminário Regional de Educação
Inclusiva realizado pela APAE
Manhuaçu; Capacitar, através
da psicopedagoga Virgínia
Sales e Liliane Garcia, Especialista da E.E. de Manhuaçu
e Fernando Portes, da Stagium
Treinamentos.
Com a proposta de evidenciar as possibilidades dentro
do aspecto educacional da
Inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais
no âmbito escolar e social. O
evento contou com a participação de especialistas da área de
educação inclusiva e autoridades. “Partimos da Ideia de que
a diferença e a multiplicidade
são, por natureza, inerentes
e Imprescindíveis à construção histórico-social do ser
humano. Portanto, queremos
garantir a difusão da inclusão
social junto às empresas públicas e privadas, instituições
de ensino e órgãos públicos, já
que se constituem em espaços
de construção da cidadania
na medida em que assumem
a sua responsabilidade social
nesse processo”, explicou o
Professor Fernando Portes, um
dos organizado.
A abertura do encontro
aconteceu no Cine Teatro João
Bracks, com uma apresentação
de dança com a participação
dos Professores de Educação
Física Pollydiana Salazar e
Alexander Medeiros Pascoal
de Oliveira, detalhe, Alexander

é surdo profundo. Na sequência os presentes acompanharam atentamente a palestra
do Professor Eugênio Cunha,
especialista em autismo e
inclusão, abordando o tema:
Desafios e possibilidades da
Educação Inclusiva: do querer
ao fazer.
"Em termos práticos, quando eu educo um aluno com
deficiência, eu estou trabalhando a diversidade e incluindo.
Independentemente do aluno,
a prática combinada dessas três
ações: observação, avaliação e
mediação, resulta no fazer pedagógico. É natural que antes
de educar haja observação e
avaliação das características,
dificuldades e possibilidades
do estudante, e do instrumental pedagógico disponível
no ambiente escolar. Logo,
mediar é fazer a interlocução
entre o aluno e o saber a ser
conquistado. É transformar a
intenção de ensinar em prática
docente", explica Professor
Eugênio Cunha.
Após a palestra aconteceu
uma mesa redonda, com a
participação de Valéria Amormino, do Núcleo de Tecnologia
Assistiva de Minas Gerais;
Sandra Freitas, do Núcleo de
Capacitação da Secretaria de
Estado da Educação; Sérgio
Breder Júnior, advogado deficiente visual e Coordenador
do Projeto Atitude, além dos
Professores Fernando Portes,
com intermediador e Professor
Eugênio Cunha.
Para Valéria Amormino hoje
os educadores têm à disposição

uma gama variada de aplicativos
que podem e auxiliam no trabalho com crianças deficientes.
“Nos dias de com a facilidade de
acesso à internet e com o avanço
da tecnologia, os educadores
podem buscar aplicativos que
facilitam e despertam o interesse dos alunos em aprender.
Mas para isso é preciso que o
professor se interesse e tenha
vontade procurar, pois todas as
escolas estaduais tem acesso à
internet, que essa atitude parta
também do profissional, que
ele não esperando acontecer”,
ressalta Valéria.
A representante do Núcleo
de Capacitação de Professores
do Estado, Sandra Freitas foi
taxativa com os educadores,
“ Trabalhar com alunos deficientes é reaprender conceitos,
é descobrir uma nova forma de
ensinar e aprender com estes
alunos todos os dias”, destaca.
Na parte da tarde os educadores participaram de minicursos aplicados na APAE
Manhuaçu e nas dependências
do Cine Teatro João Bracks,
abordando temas relacionados
à educação inclusiva.
“Esperamos que este l Seminário tenha contribuído com
a produção e socialização de
conhecimentos em Educação
Indutiva e com o debate sobre a inclusão na educação
de alunos com necessidades
educacionais especiais, junto
a professores da Educação
Básica, do Ensino Superior e
de todos as profissionais envolvidos com a área”, completa
Fernando Portes.

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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POLÍCIA
POLÍCIA
Rapaz de Bom Jesus do Divino é morto a tiros em Ponte Alta

Tentativa de homicídio em casa de prostituição

A

Polícia Militar registrou tentativa de
homicídio numa casa noturna, apontada pela PM como local de prostituição, no km 75 da BR-262, em Matipó, na
madrugada de sábado, 02/07.
Quando a equipe da PM chegou, a vítima
– um homem de 44 anos - foi encontrada
caída ao solo, agonizando, com um ferimento na cabeça, sangrando muito e poças

U

m rapaz de 20 anos foi
assassinado a tiros em
Ponte Alta, distrito de
Carangola, no final da tarde de
segunda-feira (27/06).
A Polícia Militar compareceu no córrego Terra Fria
, onde localizaram, nas imediações de um pasto, o corpo
de Samuel Gomes Santiago,
De acordo com informações
da PM, a vítima foi encontrada
em decúbito ventral com vá-

rias perfurações causadas por
projétil de arma de fogo.
A autoria e motivação do
crime são desconhecidas até
o momento
Após os trabalhos da Perícia Técnica da Polícia Civil, o
corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Muriaé
(IML) e depois liberado para
sepultamento.
Samuel morava no distrito
de Bom Jesus do Divino.

Assalto a agência dos
Correios de Fervedouro

de sangue à sua volta. Ele foi levado ao
Pronto Socorro para atendimento médico.
Uma testemunha contou que a vítima e um
autor, descrito como um homem gordinho,
moreno, de aproximadamente 35 anos,
estavam fazendo uso de drogas (cheirando
cocaína) e em dado momento se desentenderam por motivos relacionados ao consumo
do entorpecente.

Polícia Civil prende garoto que matou adolescente

A

Polícia Civil de Matipó,
com apoio de equipe de
investigadores de Abre
Campo, prendeu na manhã desta
quarta-feira, 29/06, Webert Camargos Santana. Ele é suspeito
do assassinato do menor de 13
anos no dia 14/05, no bairro Palhada. Investigadores apuraram
que Webert, vulgo Juca, que tem
18 anos, foi o autor do crime.
Durante a prisão, cumpriu-se
mandado de busca e apreensão
e foi localizado na residência
de Webert um revólver calibre
22, mesmo calibre da munição
encontrada no corpo da vítima.
O preso, em seu depoimento
confessou o crime e disse que
arma encontrada pelos investigadores é a mesma que utilizou
para matar o menor. A operação,
liderada pelo Delegado da Comarca, Dr. Felipe de Ornelas,
contou com cinco investigadores da Polícia Civil.
O CRIME: O jovem foi
assassinado na Rua Nossa
Senhora da Conceição, bairro
Palhada, em Matipó, por volta
de 3 horas da madrugada de
sábado, 14/05. Um morador
acionou a polícia e contou que

da Polícia Civil compareceu
ao local da ocorrência, tendo
constatado três perfurações
por projeteis de arma de fogo,

A

Após assalto, a Guarnição Militar foi acionada e
iniciou rastreamento com
informações de que os suspeitos tinham fugido sentido a BR
116, porém, tomaram rumo
ignorado. A agência fechou o
atendimento ao público e não
revelou o valor roubado.
O Campeão

um deles na cabeça e dois nas
costas da vítima.
Com informações da
Polícia Civil

DEFENSORIA PÚBLICA DA
COMARCA DE MANHUAÇU
Aberturas de vagas para estagiários
havia uma pessoa ferida, caída
a porta de sua casa. O corpo de
Gabriel estava na calçada com
grandes manchas de sangue na
cabeça e nuca. Ele morreu no
local. Moradores acordaram
depois de ouvir disparos de
arma de fogo. Quando foram
verificar, encontraram o homem baleado, mas não viram
ninguém próximo ao local ou
veículo suspeito. Segundo a
PM, o garoto era reconhecido
pela equipe policial e sociedade por ser autor de vários atos
infracionais, furtos e consumo
de drogas.
No dia, o perito Vinícius

Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema - MG
Atos, Editais e Serviços.

agência dos Correios
de Fervedouro foi assaltada na tarde desta
quinta-feira (30/06). Dois
homens que estavam em uma
motocicleta pararam em frente a agência, tendo um deles
rendido a atendente enquanto
o outro dava cobertura vigiando na porta.

Na área externa da boate, o autor sacou
de uma arma de fogo e atirou na vítima.
Segundo a testemunha, ouviu três disparos
e, em seguida, o autor fugiu.
Apesar do rastreamento, ninguém foi
localizado. Vítima está aguardando transferência para a cidade de Belo Horizonte,
devido à gravidade de seus ferimentos.
Com informações da Polícia Militar

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
AVISO DE CLASSIFICAÇÃO – PLL N. 0002/2016.
Audiência realizada em 28.06.2016, conforme Edital.
Classificação final: Joel Elias Mansur, CPF: 223.140.67649, vencedor Lote 0001; Augusto Ferreira Fialho
CPF:345.162.476-15, vencedor Lote 0002. Vista aos
interessados na Secretária, para querendo, manifestarem-se. Conceição de Ipanema – MG, em 28 de junho 2016.
Willfried Saar – Prefeito Municipal.

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.

A Defensoria Pública da Comarca de Manhuaçu disponibiliza Estagio profissional não remunerado na área de
Direito – 5 vagas, com duração Inicial de 5 (cinco) meses
e 4 (quatro) horas diárias (manhã e tarde), no período
Compreendido entre 1° de agosto a 30 de dezembro de
2016. Os acadêmicos Interessados deverão comprovar
estarem cursando o 5°, 6°, 7°, 8°, 9° ou 10° período do
bacharelado em Direito e disponibilidade de tempo para
estagio.
A seleção será feita por meio de entrevista. As inscrições
serão recebidas na repartição, na Rua Desembargador
Alonso Starting, 260, Centro, em Manhuaçu, de 4 a 22
de julho do corrente, de 12:00 as 18:00 horas. Mais informações na coordenação do estagio, pessoalmente, pelo
e-mail: defernsoriamcu@hotmail.com ou pelo telefone
(33)3331-2681
Rua Desembargador Alonso Starling, 260, Centro –
Manhuaçu MG – CEP 36900-000
TELEFAX – (33) 3331- 2681
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ENTRETENIMENTO
CAÇA-PALAVRAS

Tá certo

TOURO – de 21/4 a 20/5: O equilíbrio entre os afazeres profissionais e a família
estão, de forma geral, sob controle. Seu poder de convencimento se destaca neste
momento, pois será possível intuir por caminhos interessantes aos seus objetivos. O
poder da comunicação está favorecido.
SAÚDE: sempre é bom se lembrar de deixar o corpo fluir, equilibrando atividades
físicas, disposição e descansos programados, inclusive o mental. A partir do dia 20 de
julho, é bom procurar estratégias para consumir menos energia, pois haverá suscetibilidade a viroses, entre outros.
GÊMEOS – de 21/5 a 20/6: Alguns desafios iniciais no início do mês podem acontecer,
mas nada tirará o ânimo dos geminianos. Seu poder financeiro é capaz de fazer ajustes
importantes, porém há um ingrediente a mais na vida: a criatividade, que será capaz de
lhe fornecer boas ideias para seguir para campos mais sólidos.
SAÚDE: nesta primeira quinzena, podem surgir contratempos devido a problemas
crônicos ou novos. A mente nesse processo é uma poderosa aliada para ajudar na
condução de tratamentos. Pensamento positivo e bola para frente!
CÂNCER – de 21/6 a 22/7: Boa energia para conquistar objetivos e dinamismo no
cotidiano. Há disposição para realizar alterações nos planos que envolvam a matéria e
para dar um significado mais profundo à vida. Você sabe muito bem o que é importante,
por isso sempre as escolhas serão suas.
SAÚDE: há alternância entre o vigor físico, a disposição e a necessidade de ir à luta
com um certo marasmo que pode se transformar em tédio. Cultive pensamentos positivos
e, se por acaso, pintar uma virose ou gripe, nutra na mente coisas boas. Cuidado com
os dias 10, 11 e 12. No final do mês 24, 25, 26 e 27.
LEÃO – de 23/7 a 22/8: Desde o final do mês passado, sobretudo com a entrada
do Sol na área de Câncer, seu comportamento, pelo menos de boa parte dos leoninos,
está mais fechado, pensativo e, talvez, introspectivo. Procure se dedicar à prática
intelectual e à prática espiritual, pois muitas respostas podem estar nessas duas áreas.
SAÚDE: se você conseguir resgatar as forças a partir de respostas no lado espiritual
da vida, sentirá os efeitos disso no corpo e na vida. A fé remove montanhas. E o melhor,
se sua autoestima já for boa, prepare-se para melhorar diante de novos estímulos.

sete erros

VIRGEM – de 23/8 a 22/9: Algumas complicações na área do relacionamento
amoroso podem ser sanadas com paciência e sabedoria. Para quem estiver solteira,
boa energia de atração, mas será que o que deseja é o melhor para você? Há estímulo
para se dedicar à família e, ao mesmo tempo, o convívio com amigos poderá fortalecer
os laços de amizade.
SAÚDE: boas energias atraem bons fluidos ao corpo que ganha reforço no momento
certo. Evite nestes primeiros dez dias comer em demasia e comprometer o estômago e
o fígado. A dica fica àquelas que gostam de bebidas alcoólicas: cuidado com a direção
no trânsito.

A mulher foi tirar o título de eleitor e o juiz
perguntou:
-Qual é a sua zona?
-Qual é, doutor, eu agora sou casada.

De criança

LIBRA – de 23/9 a 22/10: Com o Sol em Câncer, aumentam as perspectivas no trabalho, mas terá de conter um pouco as emoções para não ter de remediar depois. De uma
forma geral, há destaque em ações e realizações em seu trabalho, principalmente diante
de novas oportunidades que necessariamente se materializarão no segundo semestre.
SAÚDE: é possível sentir fragilidade da saúde, sobretudo com a ingestão de alimentos. A boa notícia é que a maioria dos librianos já está fazendo o dever de casa e já
tem um controle efetivo desse processo de reeducação alimentar. De vez em quando,
é bom um dia sabático para relaxar e higienizar a mente.

-Mamãe, eu posso ir à rua brincar com o
Joãozinho?
-Não, responde a mãe zangada. Eu não gosto
dele.
-Então eu posso ir à rua pra bater nele?

Preguiçoso

ESCORPIÃO – de 23/10 a 21/11: Novos interesses e perspectivas diante de oportunidades, quem sabe, provenientes de outras culturas, estimulam bastante o momento.
Sua energia está radiante e poderá fazer a diferença no trabalho, se for de seu interesse
aparecer. As finanças ainda precisam de tempo para estabilizar.
SAÚDE: de um modo geral, está boa, pois há um controle quase imperceptível da
energia. O otimismo e a dedicação aos seus objetivos fazem a diferença na altura do
campeonato. Há uma sensação literal de força física e de dominação do querer fazer
e acontecer. Bom para você e para quem estiver ao seu lado.

Dois sujeitos andando na rua.
Diz um deles, apontando para um prédio
enorme:
- Foi nesta empresa que eu tive o maior desgosto da minha vida!
- Como assim?
- Entrei para pedir emprego… e eles me deram!

SAGITÁRIO – de 22/11 a 21/12: É importante, em julho, manter o equilíbrio nos
momentos difíceis quando possíveis decisões devem ser tomadas. O melhor é que
sua intuição e olhar amplo da realidade podem ajudar bastante nesse processo. Não
se desestimule com atrasos e contratempos para receber uma verba, por exemplo.
Procure resolver o problema, focar nele.
Saúde: boa energia e otimismo ajudam a resguardar o corpo. O período é gradual
e tende a melhorar até meados do dia 25, quando será necessária maior atenção com
estresses e com emoções. Bem que uma massagem, de vez em quando, pode ajudar
a relaxar, não é?

Pai gênio
O pai pergunta:
-Filho, você acha que sua professora desconfia que eu te ajudo a fazer a lição de casa?
-Acho que sim, pai. Ela até já me disse que
você deveria é voltar pra escola!
Diversão
O pai e o filho estavam se preparando para ir
pescar, e o pai pergunta:
- Filho, está pronto para a diversão?
O filho responde:
- Estou, mas a gente não ia pescar antes?

Viciado em internet
A mãe de um garoto estava preocupada porque ele ficava o dia inteiro no twitter.
Então ela decidiu levar ele no padre...
Chegando lá ela explica a situação e o padre
pergunta: - Menino, você segue Deus?
- Não sei, qual é o e-mail dele?

Astrológica por Claudia Vannini
ÁRIES – de 21/3 a 20/4: Com o Sol em Câncer, é possível
deixar de lado as questões profissionais e se dedicar um pouco
mais à família. Assuntos referentes ao lar ganham destaque e as
emoções podem se materializar com atenção maior aos filhos,
com carinho e com gestos amorosos aos outros familiares.
SAÚDE: como a emotividade está no ar, é possível que isso se reflita no corpo.
Por exemplo, se resolver deixar passar o lado positivo e ver a vida sob o prisma mais
otimista, as consequências ao corpo serão positivas. Do contrário, o inverso é verdadeiro.

Discriminação
Reuniram-se os líderes das principais e mais
desenvolvidas nações do mundo e foram questionar o Criador, sobre um problema que intrigava a todos.
Um dos representantes, falando em nome
próprio e dos colegas, assim se expressou:
- Senhor, aqui viemos reclamar de uma discriminação que houve, de Vossa parte, talvez
até involuntariamente. Veja Senhor, nossos países têm muitas vezes grandes extensões cobertas pelo gelo, maremotos, terremotos, desertos,
tufões, poucas áreas férteis, invernos longos
demais e verões também. Enquanto isso o Senhor criou um país chamado Brasil, que é uma
maravilha só: terras férteis de norte a sul; rios e
matas exuberantes; milhares de quilômetros de
convidativas praias; uma infindável riqueza mineral; nada de terremotos, maremotos, tufões,
gelos ou desertos; o clima é delicioso, com estações milimetricamente definidas. Queremos
com todo respeito, saber o motivo da discriminação!
E o Senhor Supremo, do alto de sua infinita
sabedoria respondeu:
- Mas vocês já viram o povinho que eu botei
lá?...

HORÓSCOPO

CAPRICÓRNIO – de 22/12 a 20/1: Algumas tensões podem atrapalhar o bom andamento da relação amorosa nessa primeira quinzena, sobretudo se as finanças não
estiverem tão boas. Guardar rancor e dificuldades em lidar com as emoções estão na
pauta. Use a sabedoria que tem e reaja pensando sempre no lado positivo.
SAÚDE: nesses primeiros vinte dias é preciso prestar mais atenção aos sinais do
corpo. Faça o toque da mama, consulte o ginecologista com frequência, mas nunca
deixe para depois a consulta com um clínico geral. Outro detalhe, o mês está ótimo
para reeducação alimentar ou dietas, aproveite.

CURIOSIDADES
INEXPLICÁVEL - Misteriosa capacidade
mental de deficientes. A ciência não consegue
explicar por que alguns deficientes possuem
extraordinária capacidade para realizar cálculos mentais ou memorizar sons. Na Alemanha,
havia um excepcional, absolutamente incapaz
de entender qualquer coisa, que gastou exatos 54 segundos para multiplicar 79 milhões
532 mil 853 por 93 milhões 757 mil 479. Outro
deficiente, Tom Fuller, que vivia nos Estados
Unidos, levou dois minutos para responder que
havia 47 milhões e 304 mil segundos em um
ano e meio.
PARA-BRISAS - Conchas marinhas são

frequentemente usadas na produção de lentes
ópticas e vidros para o mercado automotivo devido à resistência e transparência do material
com que são feitas. Porém, para o alívio dos
moluscos, engenheiros químicos americanos
acabam de desenvolver um material com a
mesma estrutura das conchas.
O segredo, tanto das artificiais quanto das
naturais, é que o material é feito de estruturas
rígidas (cálcio) e macias (polímero) alternadamente colocadas, assim, quando uma parte rígida cede, o estrago é rapidamente bloqueado
e absorvido pela parte macia, impedindo-o que
se espalhe pelo resto da estrutura.

AQUÁRIO – de 21/1 a 19/2: A vida social está em destaque. A tendência, também,
é se dedicar mais às atividades no trabalho, porém no fundo sabe que está precisando
melhorar a qualidade de vida e será necessário, talvez, abrir mão de algumas responsabilidades ou benesses. A luta por mais independência continua e uma hora você chega lá.
SAÚDE: nesse primeiro momento, mais precisamente nessa quinzena, a saúde
está praticamente sob controle. Há até concentração de energia e vontade de praticar
esportes, fazer atividades físicas. Depois do dia 20 de julho, será preciso redobrar
atenção na questão muscular, estomacal e controlar melhor a ingestão de remédios.
PEIXES – de 20/2 a 20/3: Há interesse em se promover e se destacar no trabalho.
Esse processo poderá ter início em julho, pois há tendência a tudo fluir com certa naturalidade. O melhor é que a criatividade e até a vontade de buscar novos entretenimentos
ajudarão a conduzir interesses e objetivos comuns com outras pessoas.
SAÚDE: a boa notícia é que você está mais alegre e com a moral em alta para
conquistar seus feitos. Isso poderá perfeitamente influenciar o corpo e dar aquele
gás tão necessário para iniciar atividades físicas supervisionadas por profissionais do
ramo. Procure dosar a alimentação e evite os excessos, tanto nos sólidos quanto nos
líquidos. Cuidado no trânsito.
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Zilu Godoi posta mensagem sobre autencididade após polêmica com foto de Graciele
Lacerda
Zilu Godoi utilizou o Instagram
para compartilhar uma mensagem
de reflexão, nesta sexta-feira (1), e
alguns internautas entenderam que
poderia ser uma indireta à atual namorada de Zezé Di Camargo - ex-marido da socialite -, Graciele Lacerda.
Isso porque empresária falou sobre autenticidade, pouco depois de a
jornalista causar polêmica com uma
foto supostamente manipulada com
Photoshop
"Reflexão do dia: Nossa verdadeira ousadia está na autenticidade!
É ser você mesmo, sem precisar imitar ou querer ser alguém, na
ousadia de conquistar aquilo que ninguém nunca conquistou! Ser
original, com educação e sensatez, mostrará o quanto você não é
influenciável diante da sociedade hipócrita em que vivemos", escreveu no Instagram
E continuou: "Quando você deixa de ser autêntico, muitas vezes
você passa a invejar aquilo que nunca foi, para vier de acordo com
aparências que não são suas! Em outras palavras, você perde sua
originalidade para 'imitar' outra pessoa, invejando aquilo que você
não é. Portanto, sua autenticidade está intimamente ligada à sua personalidade"
Momentos antes do post, Graciele excluiu uma foto em que aparecia empinando o bumbum. Diversos internautas apontaram traços
de uso de um editor de imagens para que o derrière da morena ficasse maior no clique
Apesar da coincidência, a mãe de Wanessa não falou diretamente
sobre o caso ou deu a entender que o recado era mesmo para a atual
do sertanejo

Irmão de Ivete Sangalo vende cosméticos e
diz não sentir falta dela
Jesus Dias de Sangalo,
irmão e ex-empresário
da cantora Ivete Sangalo, abriu o jogo sobre a
briga com a baiana, uma
das maiores artistas do
Brasil.
Há cinco anos, ele foi
demitido da empresa
Caco de Telha, que administrava a carreira de
Ivete, no entanto passou

por uma grande crise financeira.
"Se qualquer pessoa entrar na web, vai encontrar que eu dei um
desfalque de alguns milhões reais na empresa que eu era o presidente. E eu não dei", alega em entrevista ao "Câmera Record", que foi
ao ar quinta-feira (30).
"Isso me prejudicou absurdamente. Não só profissionalmente,
como psicologicamente. Foi terrível para mim. Terrível!", lamenta
Jesus.
De acordo com a TV e Famosos, o irmão de Ivete reclama ainda
que a artista não o defendeu das acusações: "Existe um poder no microfone que é muito legal para sanar e acabar com dúvidas. Talvez
este poder não tenha sido usado".
Sem nenhum contato com a famosa há alguns anos, o ex-empresário da cantora relata que atualmente trabalha fazendo palestras nas
quais vende cosméticos. "Eu não estava me afastando de qualquer
um. Eu estava me afastando da maior estrela do país, que ajudei a
chegar onde estava", contou.
Perguntado sobre se sente falta da irmã, Jesus é categórico: "Não".

Paulo Henrique Amorim diz que Globo será
vendida e detona Faustão
Após o Ministério Público pedir pena para Paulo Henrique Amorim por comentário racista contra Heraldo Pereira, jornalista da
Globo, agora o apresentador da Record, voltou a atacar a emissora
e seus funcionários, dizendo que o canal dos irmãos Marinho será
vendido e chamou uma jornalista de “urubóloga”.
Através de seu blog e perfil oficial no Twitter (Conversa Afiada),
o jornalista disse que o grupo norte-americano Time-Life vai comprar a Globo: “O grupo time-life vai se reorganizar para comprar a
Globo”. Em seguida, o jornalista atacou a família Marinho e funcionários da emissora, com comentários do tipo, “os credores chamam
os filhos do Roberto Marinho de idiotas” e que uma das coisas que
“os novos donos [da Globo] farão será mandar o Faustão à …”

Defensor do 'Partido dos Trabalhadores',
Amorim ainda atacou a jornalista e comentarista de economia da Globo, Miriam Leitão, a
qual chama de “urubóloga”: “Como a Dilma
não pedalou, por que a Urubóloga quer impeachar a Dilma?”, escreveu como legenda em
de uma imagem de Miriam. “Novos donos não
entram na Globo enquanto a urubologa estiver
lá dentro”, diz em outro trecho.
Na semana passada, Amorim foi condenado e terá de cumprir
pena por crime de injuria racial contra o jornalista Heraldo Pereira,
da Globo. A condenação a um ano e oito meses de reclusão teve sua
execução imediata determinada no dia 15 de junho. O regime de
cumprimento da pena estabelecido é o aberto, pelo fato do jornalista
não ter tido, ainda, condenação definitiva. Mas a acusação vai recorrer, defendendo que ele não é réu primário, e ele já foi condenado
em outra ação penal. Em março deste ano, Amorim foi condenado a
pagar R$ 50 mil ao jornalista Merval Pereira, do jornal O Globo, por
tê-lo chamado de “jornalista bandido”.
A Comunicação do Grupo Globo emitiu o seguinte comunicado
sobre a reorganização societária, citada nos ataques de Paulo Henrique Amorim:
“Os acionistas controladores da ORGANIZAÇÕES GLOBO
PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade holding do Grupo Globo e que
detém a totalidade das ações de emissão da GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A., vêm informar que, em 27 de junho
de 2016, foi autorizada a transferência indireta das concessões dos
serviços de radiodifusão de sons e imagens outorgados à esta última
sociedade, ato este decorrente de processo de reorganização societária, que tem como objetivo preparar a empresa para a gestão da
próxima geração, no qual os signatários transferirão à seus herdeiros
diretos a nua-propriedade da maioria das ações de emissão da ORGANIZAÇÕES GLOBO PARTICIPAÇÕES S.A., mantendo seu
direito de voto na sociedade, não havendo o ingresso de qualquer
outro terceiro não integrante da Família Marinho na composição societária das referidas sociedades.”

Equipe de Silvio Santos é
demitida do SBT
A equipe que trabalhava com Silvio Santos há
mais de 11 anos, no SBT, foi demitida na última
semana. Quatro tradutores e dois assistentes administrativos foram dispensados da emissora da
Anhanguera, segundo o colunista Flávio Ricco. O departamento agora extinto ficava responsável por cuidar diretamente de assuntos relativos ao Homem do Baú, especialmente de todo material e formatos
vindos de outros países.

Jorge Fernando, diretor de
'Êta Mundo Bom', é afastado
da novela: 'Crise renal'
Nesta semana, Andreia Horta foi afastada
das gravações de "Liberdade, Liberdade" por
conta de uma crise de estafa. Dessa vez, no
entanto, foi a equipe da novela"Êta Mundo
Bom!" que deixou de contar, temporariamente, com o diretor Jorge
Fernando, responsável pela trama de Walcyr Carrasco.
"Ele teve uma crise renal e não está acompanhando as gravações
há um tempo, mas passa bem e até tem vindo ao Projac para reuniões", explicou a emissora por meio de sua comunicação. Por conta
de um acidente parecido,Alinne Moraes foi internada e ficou cerca
de duas semanas sem gravar "Além do Tempo", trama de Elizabeth Jhin que antecedeu "Êta Mundo Bom!", precisando inclusive de
dublê para a novela. No entanto, a Globo esclarece que o caso de
Jorge Fernando é menos grave: o elenco segue gravando em ritmo
intenso, pois a reta final da novela das seis se aproxima e, na próxima semana, o diretor da trama das seis já deve voltar. De acordo
com o colunista Leo Dias, do jornal "O Dia", Sergio Guizé, elogiado
por sua apresentação no "SuperStar", estaria se recusando a passar
texto com o elenco da novela, o que acabou causando um mal-estar
entre eles e os demais atores. Segundo a publicação, namorado de
Nathália Dill, a vilã Branca de "Liberdade, Liberdade", por uma
questão de otimização de tempo, prefere gravar todas as suas cenas
sem trocar figurinhas com os colegas de elenco.

Filha de Tony Tornado está desaparecida
Filha do ator Tony Tornado, Aretha Pearl, de 39 anos, está desaparecida há cinco dias. A última vez que a moça deu notícias foi no último domingo (26). "Estou nervosa e desesperada. Minha filha sofre
de depressão e é bipolar. Ela estava cheia de planos para começar a
trabalhar. Conversamos na noite de domingo pelo telefone", contou
Maritza Cavalcante, mãe de Aretha, ao "Ego".
Durante o papo, a herdeira do veterano relatou que havia conhecido um rapaz chamado Gustavo e iria encontrá-lo. "De madrugada,
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por volta das 3h da manhã, ela voltou a
me ligar e perguntou se eu estava bem
e pediu para eu ficar bem. Depois disso, nunca mais falei com ela", afirmou
a chef de cozinha. A polícia de São
Paulo está investigando o caso. Uma
amiga da família conseguiu descobrir
que Aretha fez a última ligação para a
mãe de um orelhão em um bairro da
zona sul da capital paulista.
Maritza contou ainda que, antes de desaparecer, a filha ficou 20
dias internada em uma clínica para se recuperar de uma profunda
crise de depressão. "Saiu de lá ótima, com energia e bem feliz. Ela
não deixava de tomar os remédios. Moramos juntas e conheço minha filha. Ela estava em uma fase boa.”

Aos 31 anos, morre a musa
fitness Fernanda Guttila
Fernanda Guttila morreu na sexta-feira (1), aos 31 anos, após sofrer
uma parada cardíaca. A fisiculturista
estava internada no Hospital Montemagno há 20 dias, com um quadro
de tromboembolismo pulmonar que
evoluiu para uma grave pneumonia. A
notícia foi divulgada aos fãs pelo namorado da atleta, Vinícius Piffardini.
"A vida é realmente uma caixinha de
surpresas. Nesta madrugada, minha namorada veio a nos deixar. Ela
não merecia isso. Espero que Deus nos ajude a superar essa tremenda perda e conforte nossos corações", lamentou. Campeã brasileira
e mundial de fisiculturismo, a morena era ícone de sua categoria e
tinha mais de 40 mil seguidores no Instagram. Seus fãs, aliás, não
deixaram de lamentar o ocorrido.

Cacau Colucci revela luta contra câncer:
“Cada dia hoje tem mais valor”
Cacau Colucci surpreendeu ao revelar a luta contra um câncer na
tireoide, nesta sexta-feira (1). A ex-BBB recebeu o diagnóstico após
um exame de rotina, em março. "Quando abri o resultado dentro do
carro, no farol, quase tive um treco. O chão sumiu. 'Caramba, estou
com câncer', pensei. Fui ao médico e ele me disse que eu tinha 98%
de chance de cura, que era o câncer mais leve
que existe. Era um tumor de um centímetro",
disse ao “Ego”. A morena manteve a doença em
segredo dos familiares até operar para retirar
o tumor. “Fiz isso por amor a eles. Escondi da
minha família e só contei depois que eu operei.
Segurei a onda sozinha para não preocupar ninguém.” A beldade ainda precisou esperar para
operar devido aos seus apliques no cabelo. "O
médico se esqueceu de me avisar e adiamos em
uma semana. Mas depois a cirurgia foi tranquila.
Se eu te disser que sofri fisicamente, estarei mentindo. Não senti
nada.” Depois do susto, ela revelou que já está livre do câncer. "A
médica disse que estou curada, mas tenho que ficar checando a cada
seis meses e fazendo exames. Mas não preciso fazer quimioterapia."
Cacau ficou apenas com uma cicatriz no pescoço e terá de tomar
hormônios sintéticos. "Não tenho mais tireoide, então tenho de tomar hormônio sintético pelo resto da vida. Cada dia da minha vida
agora tem muito mais valor. Quando tomo esse remédio eu agradeço
a vida."

Glória Maria causa polêmica ao fumar
maconha no 'Globo Repórter', na Jamaica
Glória Maria fumou maconha no "Globo Repórter" desta sexta-feira, 01 de julho de 2016, e voltou a movimentar a web depois de
ter sido notícia, em fevereiro, ao deixar as pernas de fora com look
ousado no Baile da Vogue. Em programa especial sobre a Jamaica, a
jornalista se rendeu a um costume do povo deste país.
"Recusar, nem pensar, seria um desrespeito à tradição. No primeiro momento, fiquei completamente tonta. Para quem não está
acostumada, é preciso um tempo para entender", disse, enquanto a
reportagem era exibida.
A repercussão na internet foi imediata. No Twitter, Glória recebeu
críticas, mensagens de apoio e comentários com doses de humor.
"Desnecessário", disse um internauta. "Glória Maria viu estrelas do
além, depois do cachimbão da paz", opinou outro. "Glória Maria
fumando maconha foi a melhor coisa que aconteceu em 2016", elogiou. "Glória Maria já tá em outra dimensão", comentou um internauta. No seu Instagram, a jornalista, que apoiou a colega Maria
Júlia Coutinho quando ela foi vítima de racismo e ainda elogiou a
sua competência, fez um post sobre o "Globo Repórter", mas não se
manifestou em relação ao fato de ter fumado maconha.
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Tayná e Hallysson

Foi realizado no dia 2 de julho de 2016, às 16h45min na Igreja Matriz Nossa Senhora Nazareth em Lajinha, o casamento de Tayná e
Hallysson . Após a Cerimônia, o casal recém-casado, recebeu os convidados em uma badalada festa no Cerimonial Calazane.

Guilherme a esquerda, completou 10 anos no dia 3 de julho,
junto com a mamãe: Queila, papai Gleison e o maninho
Vinícius. Nossas homenagens e orações para que você seja
muito abençoado juntamente a toda a família.
Um abraço do seu vovô Devair.

