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EDITORIAL

Os males causados pelo uso
excessivo do celular

CHARGE

F

isioterapeutas estão preocupado com o uso excessivo dos celulares. Um
problema que acomete grande parte das pessoas que usa continuamente
os celulares é o chamado ”pescoço de texto”, alteração na região do
pescoço, que aumenta gradativamente se não se muda a postura. Agora com
a nova febre Pokemon Go, já são mais de 50 milhões de usuários dedicados a
caçar os bonequinhos sem desgrudar os olhos do telefone. O que pode parecer
banal vem despertando a atenção e a preocupação dos profissionais ortopedistas
e fisioterapeutas, já que pode acarretar problemas maiores que dores nas costas.
"O que chamamos de ”pescoço de texto” é uma deformação na coluna causada pela flexão do pescoço durante longos períodos de tempo. Esse problema
se dá quando se faz uso do aparelho celular naquela famosa posição em que
se segura o telefone abaixo da região da cintura e se curvam as costas e o pescoço. Com o tempo, essa posição inadequada
Fale com a redação
acarreta diversos problemas, como dores na
contato@jm1.com.br coluna, desvio de postura e, pior de tudo, a
degeneração precoce da coluna cervical",
(33)3331-8409
explica o fisioterapeuta Leonardo Machado,
criador do projeto Por uma Vida Sem Dor.
Para quem sente dores na coluna, na região do pescoço e ombros, fortes
dores de cabeça, pressão na nuca, além de cansaço e desconforto é válido
procurar um profissional para tratar o problema e evitar a acomodação do
corpo e que a má postura se torne crônica.
O Fisioterapeuta Leonardo Machado, criador do projeto Por Uma Vida sem
Dor sobre os perigos dos excessos de tempo no celular jogando Pokemon
Go. Dá algumas dicas para evitar desenvolver o pescoço de texto: - levar o
aparelho telefônico à altura dos olhos, mantendo assim a cabeça e a coluna
eretas, em sua posição segura;
- mudar de posição, quando possível; alongar o corpo, principalmente a
região da coluna, ombros e pescoço; exercitar-se, caminhar, praticar esportes,
mover-se sempre que possível.
- Diminuir o uso do aparelho pode ser importante para diminuir as dores e
os problemas desencadeados pelo pescoço de texto, além de não avançar na
evolução do problema.
O tratamento se faz por alterações no estilo de vida e exercícios específicos que diminuam a tendência ao enrolamento do tronco. Cada caso dessa
disfunção pode ter suas particularidades. Com o tempo, e a disposição do
paciente para seguir com o tratamento, é possível reverter bastante o quadro.
A queixa do uso excessivo dos aparelhos celulares é grande, entre os empresários que vê alguns funcionários esquecendo do trabalho por conta do uso
do celular nos horários de serviço. Há pessoas tão viciadas no uso constante
do celular, que não são capazes de manter regularidade no trabalho, segundo
o empresário Luiz Carlos, ele teve um funcionário que sofria de TDAH. Que
a princípio ele imaginava que o funcionário parava de trabalhar por preguiça,
mas só descobriu um dia em que recebeu a visita de um primo que era médico
e por 10 minutos ele ficou observando o funcionário que parou o serviço e
parecia estar no mundo da lua. Aproximou-se do rapaz e chamou sua atenção,
conversando com ele entendeu que a situação poderia ser doença e foi o que
foi constatado.
Também relatou uma fonoaudióloga que descobriu há alguns anos que seu
comportamento, que era chamado de ''avoado'' pelos amigos e parentes, na
verdade, representa alguns dos sintomas clássicos de quem sofre do Transtorno
do Déficit de Atenção com Hiperatividade, um distúrbio psiquiátrico que se
caracteriza principalmente por desatenção crônica, impulsividade, dificuldade
de concentração e problemas de memória.
A preocupação com as pessoas que se apega excessivamente ao celular
ainda não se sabe o que causa essa dependência. “Minha filha é tão viciada
em celular que comprou chip das 4 operadoras, para não ficar desconectada
das redes, tem 6 meses que ela não vê sua vó, ela não quer ir mais ao sitio da
família onde mora sua vó, pelo simples fato de não ter sinal de celular. Até
na hora do almoço seus dedinhos não param de mexer. As pessoas hoje não
conversam mais preferem viver no mundo virtual, até seu namorado chega e
eles preferem ficar conversando, mas ligado mesmo com seus celulares em
mãos”. Reclama Dona Luzia Francisca
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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

DE BEM COM A VIDA! MUITO LEGAL!

Há muito aprendi que é preciso comer devagar, mastigar bastante e
sempre sair da mesa sem comer de forma exagerada. Isso é importante
para emagrecer e para manter sua saúde!
Sair da mesa, ainda com um pouquinho de fome, é sábio...
Uma determinada ocasião, ainda na década de noventa, estava eu
hospedado no Le Méridien Montparnasse, em Paris, e após um dia
de negócios, declinei de convites formais, e decidi jantar sózinho no
restaurante principal do próprio hotel.
Curti o tempo comigo mesmo, e permaneci mais de duas horas na
mesa, e saboreei diversas iguarias. Tudo com equilíbrio, bom senso,
e absolutamente sem nenhuma pressa.
Os franceses são magistrais quando o assunto é comida.
Sempre pequenas porções. Sempre sabores inusitados e surpreendentes.
Na França, segundo ouvi, demora-se em média sessenta minutos
para almoçar ou jantar. No Brasil, em média, menos de vinte minutos.
Muita diferença, não é mesmo?
E os franceses são bem mais magros, (e mais saudáveis), que os
brasileiros, ou que os norte-americanos, apenas para exemplificar.
Os fast foods são práticos, mas não são obviamente, interessantes
para sua saúde e seu bem estar. Eles comprovadamente, não são
saudáveis!
Mastigar muitas vezes, saborear cada garfada, sentir o prazeroso
sabor de cada iguaria, é sábio e muito interessante para sua saúde,
seu sistema digestivo, e para sua beleza. Interna e externa!

Eu também acho legal brincar com a mente, e com muita frequência
levo meu cérebro passear. Aprendi com Albert Einstein, e gosto de
copiar hábitos bons de cientistas, de amigos, ou de quem quer que seja.
Brincar com a mente é criar fantasias que nos alegram, que façam
nossa alma mais feliz. Por exemplo, quando como um pedaço de
brócolis quase insípido, ou pouco apetitoso, imagino minhas células
felizes porque elas sabem que está chegando um providencial aporte de vitaminas e minerais, necessários para múltiplas funções de
metabolismo. Imagino minhas células felizes e fico mais feliz. Bem
simples! Bem prático!
Ou fantasio que aquele naco de brócolis está envolto em calda de
chocolate... Aí a boca se enche de saliva, e torna-se bem mais fácil
engolir... E comer precisa ser ação lenta. Lenta e calmamente. Como
tudo na natureza...
Lembre-se, se nossa alimentação for desregrada, os medicamentos
que ingerimos NÃO surtirão o efeito desejado.
Se nossa alimentação for bem balanceada, os medicamentos não
se farão necessários.
Hipócrates, o pai da medicina, cerca de trezentos anos antes de
Cristo, já apregoava: “Que a alimentação seja o teu único remédio.”
Ora, nada mais cristalino, porque nós somos o que nós comemos...
Cuide-se, meu prezado!
João Antonio Pagliosa
www.palestrantejoaopagliosa.blogspot.com.br
Curitiba, 13 de agosto de 2016.
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Ao passar pelo buraco
o pneu furou
Um motorista ao passar na Rua Monsenhor Gonzalez se deparou com um
buraco no asfalto, despercebido passou
por cima do mesmo e furou o pneu. O
motorista o qual é morador da cidade
ficou indignado com a situação, já que
não só aquele local, mas também em
várias outras ruas o asfalto está em mau
estado. “Eu fico até desanimado em sair
de casa de
carro pois
sei que posso passar por um
buraco a qualquer momento,
eu sei que devemos desviar
dos buracos para evitar, mas
não haveria tal necessidade se
o asfalta fosse reformado, se
estivesse em bom estado, furei
o meu pneu nesta rua mas isso
pode acontecer novamente, e
o grande problema é que eu
gasto o dinheiro para arrumar
o estrago e o dinheiro para asfaltos também vêm dos nossos
bolsos. ” Disse.

O povo não toma atitude e mais
uma vez vai pagar o pato
Nós o povo
brasileiro cada
dia é mais
achacado pelo
governo que
em tempo de
crise, recorre
sempre para
a classe mais
pobre pagar
a conta, passa ano entre
ano e vamos
tomando fumo... O próximo movimento agendado é a tal
"reforma" da Previdência. Sabemos que pouco ou nada se
reformará. Mas o desgoverno vai criar, com amplo apoio
parlamentar, novas dificuldades para aposentadoria e mais
facilidades para arrecadar para o caixa previdenciário - que,
no final das contas, são dos pobres que eles acabam socorrendo o Tesouro Nacional.
A curiosidade e espanto da população é que não se fala
em alterar o regime de previdência de deputados, senadores,
governadores e prefeitos... Os políticos profissionais continuarão se aposentando precocemente, com os tetos salariais
em vigor, enquanto o trabalhador reles mortal, tungado
diretamente no contracheque, vai demorar mais para se
aposentar e, quando tal milagre acontecer, com "direito"
a receber uma merreca... gente que Brasil nós queremos.

Brasil é o 3º país mais ignorante do mundo
O resultado da pesquisa “Perils of Perception” 2015 colocou
o Brasil no TOP 3 entre os países em que suas populações são as
mais “ignorantes” quanto ao que se passa dentro de sua nação.

Com 92 tributos obrigatórios, Brasil
fica em último em ranking de retorno
de impostos ao contribuinte
O objetivo do levantamento era descobrir o quanto as pessoas conhecem sobre seu país. Para isso, os pesquisadores
enviaram questionários para milhares de participantes em
33 nações (28 delas foram rankeadas). No Brasil, foram
mil pesquisados, que deveriam responder a perguntas como
“qual porcentagem da população você acredita ter acesso à
internet no país? ”

Vexame internacional: Em ranking de
educação, Brasil fica em 60º, entre 72
países listados

Os brasileiros se saíram particularmente mal em questões
como “qual a porcentagem de pessoas com menos de 14 anos
no país?” — na média, a resposta foi 39%, quando o número
real é 24% — e “qual a idade média dos habitantes?” — o
palpite mais comum foi 56 anos, quando o dado correto é 31
anos. Nestes dois itens, fomos os piores rankeados.

Em Roma renúncia,
no Brasil impeachment
A confirmação de Dom
Georg Gänswein à Prefeitura da Casa Pontifícia diz
duas ou três coisas sobre a
convivência dos dois papas
que moram a cem metros
um do outro: que Francisco
aprova o que Bento XVI
tinha predisposto, que os
dois aprovam a relação vivida até hoje, que essa relação
poderia ter outros desdobramentos.
Bento XVI tinha estabelecido que se chamaria "papa emérito", que continuaria se vestindo de branco e que moraria no
Vaticano, que manteria consigo o secretário, que, em vista
da renúncia, tinha nomeado "prefeito da Casa Pontifícia":
ele gerencia a agenda do papa, audiências, saídas e afins.
No Vaticano a convivência é boa e continua.
Já no Brasil Temer e Dilma não se bicam, é um governo
querendo acabar com o outro. É uma tarefa que penaliza o
povo, mas em fim impeachment chega ao fim no final de
agosto, que coisa mais caduca, a lei do impeachment no
Brasil já deveria ter sido reformada há muito tempo, é o que
constatou o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL). É inconcebível um prazo de 180 dias para a defesa
do acusado, após o plenário do Senado aprovar o processo.
Quarenta dias, no máximo, seriam de bom tamanho.
Seis meses, como ficou
estabelecido, é muito tempo e cria uma situação
inusitada: uma presidente
sem poderes, com direito
a algumas regalias, como
ocupar o Palácio da Alvorada, residência oficial, e
ter direito de usar aviões
da FAB para passar fim de
semana com a família no Estado de origem. Em outra instância, um presidente interino, com todo o poder da caneta,
mas sem saber se vai continuar no cargo.
Renan revelou, que vai “trabalhar” para que a conclusão do
processo de impeachment ocorra ainda este mês. O presidente
do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski
marcou o início do julgamento para o dia 25 e não descartou
sessões no sábado e no domingo para terminar o processo.

O povo brasileiro refém da política
Uma eleição,
outra eleição,
passa-se o tempo e a crise que
assola o país
desde a última
eleição presidencial, uma
constatação é
inegável: como
mostrou Karl
Marx em meados do século XIX, o político se apropria e oblitera o social, e
ao fazê-lo esgarça as possibilidades de transformações sociais
que ocorram mediante as reais necessidades e expectativas
dos sujeitos sócio históricos. Conforme Marx, “O intelecto
político é político exatamente na medida em que pensa dentro dos limites da política. Quanto mais agudo ele é, quanto
mais vivo, tanto menos é capaz de compreender os males

sociais. ” Basta olhar, mesmo que superficialmente, para as
ações políticas daqueles que ocupam o poder em nome do
povo – governantes, vereadores, deputados e senadores e os
membros do poder judiciário – para se ver como, cada vez
mais, o povo brasileiro tem sido refém das vontades privadas,
de grupos político-econômico-midiático-judiciários que vão
impondo suas vontades e derrubando, sem constrangimento,
a democracia e a República. Quando o povo brasileiro vai
despertar para essa realidade?

A jogada dos líderes para se
fazer mais vereadores
Antes das convenções partidárias, tínhamos 11 pré-candidatos a prefeito dos 11 vingaram 4 candidatos e no dia 5
surgiu Maria Imaculada dissidente do grupo Sérgio Breder
que virou candidata. Dos outros pré, Renato desistiu para ser
vice de Cici Magalhães, Juca preferiu se juntar ao grupo de
Sérgio Breder, Mauricio Júnior cedeu a cabeça de chapa para
Imaculada e será o vice, outros ficaram só nas intenções, já
que não tiveram apoio suficiente para levar avante suas ideias.
Uma candidatura sempre tem um gasto relevante e muitos
eleitores não acreditam que todos levarão até o fim a campanha, já que uma candidatura sempre é moeda de troca e
acertos na composição partidária. Tem partidos que irão sair
bem fragilizados da campanha por não ter estruturado melhor,
com poucas filiações, sem lideranças, com muito tempo de
rádio e TV, mas não tem candidatos.
.Este é o retrato de alguns partidos famosos nacionalmente,
mas sem expressão em Manhuaçu. Melhor organizado está o
PMDB coligado com outros 9 partidos, bem costurada pelos
Magalhães. De pronto podemos afirmar que já garantiram
maioria na Câmara Municipal, o nosso sistema eleitoral
permite essa afirmação. Diante do coeficiente eleitoral cada
candidato é colocado estrategicamente de acordo com os
puxadores de votos, saindo na vantagem os atuais vereadores,
que antes imaginávamos uma grande renovação, mas que
poderá ter uma baixa renovação.
.Os acertos são feitos pelos vereadores e demais lideranças
pensando no peso de cada candidatura, é uma conta simples
que fazem os articuladores na soma dos prováveis votos de
cada e costuma ter acerto de mais de 80%, depois da eleição você verá partidos tradicionais e fortes nacionalmente,
continuar sem representação no legislativo de Manhuaçu

Morre a professora
e jornalista Rayta Castro
A jornalista e poetisa
Rayta Silva de Castro faleceu domingo, 14/08. O
corpo foi velado na Capela Velório do Hospital César Leite, em Manhuaçu.
Rayta era professora e
poetisa e durante mais de
30 anos foi a responsável
pela principal coluna social no Jornal Tribuna do
Leste - a coluna sobre a
sociedade manhuaçuense: So-Ci-Fala.
Há alguns anos, no aniversário do jornal, o Padre Júlio
Pessoa Franco falava do pioneirismo dela: “Durantes longos
e longos anos teve o jornal a presença simpática e amiga da
Dona Rayta de Castro com seu carinhoso Só-Ci-Fala. Na
época em que era tão difícil e dispendioso publicar uma
foto na coluna social, o mais oportuno era só se falar ou
então se calar”.
Dona de um carisma singular, Rayta também era uma das
fundadoras da Academia Manhuaçuense de Letras (AML).
Ocupava a cadeira 04, cujo patrono é o médico Dr. João
César de Oliveira Leite. Além disso, a professora Rayta de
Castro era integrante da Academia Ciências, Letras e Artes
de Minas Gerais (ACLA/MG).
Outro acadêmico Fabrício Santos expressou também a
saudade da professora Rayta. “Era uma pessoa muito amável
e que me incentivou muito durante minha trajetória nas artes.
Uma madrinha especial para mim”, afirmou.
O sepultamento foi segunda-feira as 16:30h no Cemitério
Campo das Flores.
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por

Pr. João Soares
da Fonseca
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"“A bancada do Cunha está recolhida. Não haverá ressurgimento triunfal"

No retorno do recesso parlamentar, as previsões preocupam Eduardo Cunha (PMDB-RJ). Aposta o deputado Otavio Leite (PSDB-RJ)

BRASIL NÃO TOLERA INTERVENÇÃO
EM ASSUNTOS INTERNOS
Além de inútil, a tentativa do PT e de Dilma de fazer a comissão interamericana de direitos humanos da OEA uma
“instância de recurso” contra o impeachment, ofende um dos
valores mais caros à diplomacia brasileira, que jamais tolerou
intervenção de organismos internacionais em nossos assuntos internos. Dilma não deu a mínima, exceto uma “banana”,
quando a OEA exigiu a suspensão da obra da hidrelétrica de
Belo Monte. E ainda retirou de lá o embaixador por três anos.
SEM EMBAIXADOR
O embaixador Ruy Casaes é quem foi chamado de volta, em
protesto contra a intromissão da OEA. Ele se aposentou sem
retomar o posto.
BEDELHO, NÃO
Dilma ficou tão irritada que em 2014 pagou só 1 dólar dos
US$ 8,1 milhões da contribuição obrigatória do Brasil para
manutenção da OEA.
É SÓ ENGANAÇÃO
Nem a OEA e nem muito menos sua comissão têm a prerrogativa de suspender o impeachment, como afirmam petistas
loroteiros.
OMISSÃO CRIMINOSA
Omissa quanto às graves violações de direitos humanos na
Venezuela, por exemplo, há muito a tal comissão da OEA
perdeu autoridade moral.
BR VAI PARA AS MÃOS DE QUEM
JÁ CONTROLA O SETOR
As gigantes que já comandam a distribuição de combustíveis
no Brasil deram um passo essencial ao se apropriar, tempos
atrás, do Sindicom, o sindicato do setor. Agora se preparam
para assumir, formalmente, a estatal BR Distribuidora, colocada à venda. Intriga o mercado o próximo passo dessas
corporações (Air BP, ALE, Castrol, Chevron, Cosas, Ipiranga, BR, Petronas, Raizen, Shel, Total, YPF) que controlam o
abastecimento de 80% do combustível de todo o País.
JOGO BRUTO
Única empresa privada do ramo, a Refinaria de Manguinhos
sofre nas mãos do Sindicom, que prega abertamente sua extinção.
FÁBRICA DE DOSSIÊS
Atribui-se ao Sindicom a autoria dos dossiês contra Manguinhos que seriam baseados em informações fiscais sigilosas
e distorcidas.
SEM SUTILEZAS
Com interpretações peculiares e distorcidas os relatórios sugerem, sem sutileza, que Manguinhos seja banida do mercado.
ARCO DA VELHA
O suposto dossiê de Eduardo Cunha para “assustar” o governo relataria negócios da influente família do ex-deputado
Paulo Lima (PMDB-SP), de Presidente Prudente, com o governo de Anthony Garotinho, no Rio, supostamente intermediado por Michel Temer.
ROSE SILENCIADA
A revista IstoÉ deste fim de semana conta que Léo Pinheiro,
ex-presidente da OAS, revelou à Lava Jato que Lula pediu
que ele para fazer a empreiteira contratar a empresa do marido de Rose Noronha, sua amiga íntima e ex-chefe de gabinete, com o objetivo de silenciá-la.
R$13,4 BILHÕES NA BOLSA
Com o iminente impeachment de Dilma e resultados econô-

micos mais animadores, o governo já gastou R$13,4 bilhões
com o Bolsa Família, somente este ano. A Bahia é o estado
mais beneficiado: R$1,78 bilhão.
VIVENDO PERIGOSAMENTE
Com sua defesa, Dilma nem precisa de acusação. Na sexta
(12), se os advogados chegassem três minutos depois perderiam o prazo para apresentar defesa, mandando-a para o
brejo antes do julgamento.
PIZZARIA DO MICHEL
Não há compromissos na agenda do presidente Michel Temer, mas ele faz o que mais
gosta e que Dilma mais odiava: conversar
com políticos. E chamar amigos para a pizza
de domingo à noite no Palácio Jaburu.
TEMPO PARA PENSAR
Um dos segredos mais bem guardados do governo Lula é o
caso do sentinela do Exército, na residência da Granja do Torto, que surtou e passou a disparar a esmo. Ele foi mantido 10
meses na solitária, longe de tudo, de todos e principalmente
da Lei. Para “servir de exemplo”.
NÃO TEM COMO
Executivos de empresas como Latam se dizem “ligeiramente
otimistas” com a economia. Cobrando mais pelo trecho Brasília-São Paulo do que a Air France cobra de Brasília para
Paris, o pessimismo é só do cliente.
TRANSGÊNICOS IMPORTADOS
Os Estados Unidos festejaram a decisão do Ministério da
Agricultura do Brasil de permitir a importação de produtos geneticamente modificados, os transgênicos. Eles preveem que
o milho “pode acabar até 2017”.
BALANÇO: LAVA JATO RECUPEROU
QUASE R$ 3 BILHÕES
A Operação Lava Jato, que este mês completou um ano e
cinco meses, já recuperou mais de R$ 2,9 bilhões aos cofres públicos, segundo dados do Ministério Público Federal. O
levantamento aponta 574 buscas e apreensões autorizadas
pelo juiz Sergio Moro e 118 pelo Supremo Tribunal Federal.
No 1º grau, houve 5 prisões em flagrante, e expedidos 155
mandados de prisão e 152 de condução coercitiva.

Correr até o Final

Em 20 de outubro de 1968, o maratonista Mamo Wolde,
da Etiópia, cruzou a linha de chegada no Estádio Olímpico
da Cidade do México. Era o vencedor da maratona.
Mais de uma hora depois, alguns milhares de espectadores continuavam ali, esperando que chegasse o último dos
corredores. Embora 74 atletas tenham começado a corrida,
apenas 57 cruzaram a linha de chegada. Muitos, exaustos,
tiveram que receber os primeiros socorros.
O som de sirenes e apitos de polícia cortaram a noite
escura e fria. Uma figura solitária entrou no estádio, a perna
enfaixada e sangrando de um ferimento grave durante a
maratona.
Contorcendo o rosto de dor, a cada passo ele mancava na
pista de 400 metros. Seu nome era John Stephen Akhwari,
da Tanzânia, o último homem a terminar a maratona. Os
espectadores se levantaram, aplaudindo vibrantemente
como se Akhwari fosse o vencedor.
No dia seguinte, Akhwari, respondendo a perguntas de
jornalistas esportivos sobre seu feito extraordinário, disse:
“Meu país não me enviou de quase 8.000 km para começar
a corrida. Ele me enviou de 8.000 km para concluí-la”
(David Holwick – Ilustrações 2.0).
A constância dos amigos do paralítico merece os aplausos de toda a torcida cristã. Além de carregar o homem
numa cama (Lc 5.18), eles não se limitaram a deixá-lo na
rua, mas o levaram até Jesus, à custa de algum sacrifício.
A diligência que mostraram foi recompensada. O maior
prêmio para eles deve ter sido ver o paralítico se levantando
da maca e saindo de pé, pisando firme, agora senhor dos
seus movimentos.
Nossa missão como igreja é muito parecida à daqueles
homens. Nós também devemos transportar os pecadores
a Jesus. É a nossa responsabilidade, é o nosso privilégio.
Não podemos curar, mas podemos levar os doentes a
Cristo. Não podemos salvar ninguém, porque não temos
essa capacidade; ela é exclusiva de Jesus. Mas podemos
– e devemos – apresentar Jesus aos pecadores. A obra só
é completa quando o pecador for colocado na presença de
Jesus. Você está ajudando sua igreja a fazer isso?

EFICAZ
Dos mandados de prisão, foram 70 prisões preventivas e 85
prisões temporárias, todas depois confirmadas nas instâncias
superiores.
SIGILOS QUEBRADOS
No âmbito do Supremo, houve 126 quebras de sigilo fiscal,
146 de sigilo bancário e 115 quebras de sigilo telefônico.
MAIS NÚMEROS
O STF autorizou 2 quebras de sigilo telemático, uma de sigilo
de dados, 17 sequestros de bens e de valores e 5 prisões
preventivas.
AS DELAÇÕES
“Realizamos 74 acordos durante a operação, sendo que 59
foram feitos com pessoas em liberdade e 15 com detidos”, diz
Rodrigo Janot.
FISCAIS DÃO CARTEIRADA PARA
ASSISTIR JOGOS DE GRAÇA
Autoridades olímpicas avaliam denunciar abuso de autoridade de funcionários do Ministério do Trabalho, que, alegando
estarem a serviço, chegam em bandos, às vezes de mais de
trinta pessoas, para assistir de graça às competições dos Jogos Rio2016. Aplicam carteirada para terem acesso às arenas do Parque Olímpico, a pretexto de “fiscalizar”, e se acomodam como se fossem torcedores pagantes.

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE
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O Jornal das Montanhas foi saber a opinião de alguns jovens
de Manhumirim sobre o que mais a cidade necessita?
Deia Furtado, Estudante.

Nathan Silveira, Estudante.
‘’Na minha pacata e acolhedora cidade
podemos perceber a inerente falta de políticas
públicas ativas voltadas para a juventude. Seja
ela voltada a educação, ao lazer, a saúde, há
uma enorme escassez de incentivo. Falo por
mim, que sempre usei o que a cidade poderia
oferecer, estudei em escola pública, precisei
de âmbito hospitalar várias vezes e representei a cidade em competições esportivas.
Digo com absoluta certeza que a minha
porcentagem de frustração com esses serviços é muito grande. Passo por uma situação parecida agora, me decolo para outro
município todos os dias afim de buscar uma
melhor capacitação, e a prefeitura não está
presente em nada do que faço em minha
carreira acadêmica, nem para oferecer um
transporte simples até a minha faculdade,

Dayana Vieira, Auxiliar de
Escritório e Estudante.
‘’O hospital está precário, pessoas
vão ser atendidas e não tem medicamentos. Mas o que eu acho ruim
mesmo é a área esportiva, pois aqui
está uma vergonha nesse aspecto.
Não existe investimentos na área
esportiva, antes existia escola de
base gratuita, hoje não existe mais,
e uma área esportiva gratuita influenciaria muito o desenvolvimento
das crianças, pois poderiam estar
gastando o tempo praticando esporte, ao invés de ficar em internet
ou até mesmo em ruas. Na pratica
do esporte teriam mais disciplina. ’’

‘’Manhumirim precisa de inclusão social,
tendo em vista a necessidade e acessibilidade
dos deficientes físicos
e visuais. O acesso ás
calçadas e aos comércios locais só é possível se estiver alguém
para ajudar, o que causa dependência dos
mesmos. Sendo que
eles podem levar uma
vida normal sem dependência pelo simples
fato de terem acesso. ’

que fica a incríveis 15 Km de distância. Isso
acaba se tornando um grave problema, pois
com a ociosidade e a falta de oportunidades,
vários jovens entram em um caminho cheio de
obscuridade que é as drogas. Essa por sua
vez, começa roubando-lhes sua dignidade,
sonho e um futuro grandioso que poderia
ser conquistado com a ajuda de um governo
mais presente na vida desses jovens. E se
não entram para as drogas ou para o crime,
acabam ficando inertes e improdutivos pela
falta de empregos. Nossos profissionais mal
preparados, encostados em empregos vitalícios, roubam a chance de quem tem um pouco
mais de coragem. A juventude deveria ter uma
atenção diferenciada da atual, pois são a base
de um amanhã melhor. Merecem respeito e
oportunidades de terem um caminho melhor.”

Hygor Heringer, Músico.
‘’Pra mim sempre na
área da cultura, principalmente na área da cultura
‘’complexa’’,o qual esse
nome de cultura sou eu que
estou objetivando. Cultura
é o que ajuda a aguçar o
cérebro. Logo o povo se
torna mais crítico, mais
interessado em questionar.
É por isso que cidades
pequenas como Manhumirim não se desenvolve
culturalmente, porque precisam de mentes atrofiadas para que não haja
questionamento dos problemas que eles fazem. ’’
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Chapas registram candidatura
para prefeitura de BH no TRE

Rodrigo Pacheco (PMDB) e Vanderlei Miranda (PMDB); João Leite (PSDB) e Ronaldo Gontijo (PPS); e Marcelo Álvaro Antônio (PR) e Professora Rosilene (PSDC) fizeram os registros

FRANSCINY ALVES

T

rês chapas, que irão disputar
o comando da Prefeitura
de Belo Horizonte (PBH),
registraram as suas candidaturas na
tarde deste sábado (13), no Tribunal
Regional Eleitoral de Minas Gerais
(TRE-MG). São elas: Rodrigo
Pacheco (PMDB) e Vanderlei Miranda (PMDB); João Leite (PSDB)
e Ronaldo Gontijo (PPS); e Marcelo
Álvaro Antônio (PR) e Professora
Rosilene (PSDC).
PMDB: O deputado federal
Rodrigo Pacheco e o deputado
estadual Vanderlei Miranda, ambos
do PMDB, protocolaram as suas
candidaturas a prefeito e a vice,
respectivamente. No local, Pacheco
disse que o padrinho político dele é
o “povo” da capital, e que irá cobrar
do presidente em exercício, Michel
Temer, questões da cidade.
“Vamos aproveitar a boa relação
com o governo federal, não agora,
porque não vamos exigir a presença
de ninguém de Brasília para a nossa
campanha, porque o nosso compromisso é com o povo de BH. Mas,
assim que ganharmos a eleição,
vamos à Brasília para fazer com que
o governo quite uma dívida histórica
que tem com vários assuntos da
cidade”, afirmou Rodrigo Pacheco.
Questionado sobre a posição do
deputado estadual Iran Barbosa
(PMDB) de apoiar o candidato concorrente do PHS, Alexandre Kalil,

Pacheco disse que, se a dissidência
for fundamentada, ele irá respeitar a
“preferência de cada campo”.
“O PMDB é um partido democrático e grande, e é óbvio que há
preferências de um lado e de outro.
Sinceramente, eu não sei a posição
do deputado, mas evidentemente
que eu vou pedir o apoio dele para
a minha campanha. O jogo está começando hoje”, afirmou o deputado
federal que ainda declarou que “não
há necessidade de nenhum apoio
forçado”.
Na disputa majoritária, os peemedebistas contam com PTN e PSC,
que formam a coligação Beagá
Para Todos. De acordo com o postulante à cadeira do prefeito Marcio
Lacerda (PSB), a escolha por uma
chapa puro-sangue não se deu pelo
fracasso nas negociações com outras
siglas. O PMDB estava articulando
para ter como vice Eros Biondini
(PROS) ou Marcelo Álvaro Antônio
(PR). Os dois irão concorrer à PBH.
“Desde o início, eu queria ter um
companheiro que tivesse afinidade pessoal, ideológica e política.
Não havia convidado o Vanderlei
Miranda antes, porque havia essas
negociações com outros partidos.
Como a maioria dos partidos lançaram candidatura própria, resgatei a
minha vontade pessoal”, afirmou o
deputado não soube precisar quanto
irá gastar na campanha.
PSDB e PPS: O deputado estadual João Leite (PSDB) e o vereador

Ronaldo Gontijo (PPS) registraram
suas candidaturas a prefeito e a vice-prefeito da capital mineira. Além da
presença de tucanos e socialistas,
o ato contou com a participação
de lideranças de PP, DEM, PRB e
PRTB. As siglas formam a coligação
Juntos por BH.
Durante entrevista coletiva, o
tucano se esquivou de responder
diretamente sobre a saída de Paulo
Brant da corrida eleitoral e de como
será a participação de seu padrinho
político, senador Aécio Neves,
durante a sua campanha. “Teremos
a participação de lideranças desses
seis partidos, que juntos governaram
Minas e venceram as duas últimas
eleições da capital. Também contamos com o apoio de lideranças
populares. E esses líderes estarão
conosco”, disse Leite.
Ainda de acordo com o parlamentar, não há previsão de quanto
ele irá gastar na campanha eleitoral.
Conforme determinação da Justiça
Eleitoral, na capital mineira, nenhum candidato pode ultrapassar a
cifra de R$ 26,6 milhões durante o
primeiro turno.
“Sem chance nenhuma (de atingir
o teto). Vai ser difícil de arrecadar,
mas vamos gastar aquilo que conseguirmos. Estamos preparando uma
campanha baseada em andarmos
muito e gastarmos pouco. Estamos
acostumados com campanhas sem
recursos, mas com um apoio popular
muito forte”, afirmou o deputado.

Pesquisas eleitorais para
controle interno e registradas

(33) 3331-8409 *98887-8409

Cumprindo o seu sexto mandato
na Assembleia Legislativa de Minas
Gerais (ALMG), João Leite disse
que poderá se licenciar do cargo se
não conseguir conciliar a campanha
com o trabalho na Casa. “Sou um
dos mais presentes na Assembleia.
A Casa concentrará o seus trabalhos
em dois dias da semana. Mas se
houver qualquer sentimento meu ou
da população de que o meu trabalho
na Assembleia possa estar comprometido, eu peço licença”, garantiu.
A chapa também registrou as
diretrizes de seu plano de governo.
Elas foram divididas em três eixos:
cidade cuidadora, cidade dinâmica
e cidade transparente.
PR e PSDC: Após ser sondado
por diversos partidos, como PMDB
e PHS, para concorrer ao cargo de
vice, o deputado federal Marcelo
Álvaro Antônio (PR) registrou, na
Justiça Eleitoral, a sua candidatura
à Prefeitura de Belo Horizonte. Ele
anunciou que a Professora Rosilene,
do PSDC – única legenda que irá
apoia-lo no pleito deste ano –, é
quem irá compor a sua chapa Mudança de Verdade.
De acordo com o parlamentar, a
escolha pelo nome da professora,
que não exerce o cargo atualmente,
se deu por diversos critérios do
grupo político, entre eles o de ser
“uma pessoa de caráter” e de ter um
“olhar sensível para as áreas mais
vulneráveis” da capital mineira.
“Dentro desses critérios, esco-

lhemos uma mulher. Competente,
guerreira, uma educadora. Ela tem
todos os atributos e características
para compor essa chapa”, avaliou o
parlamentar.
Marcelo também disse que o fato
de o pleito municipal deste ano ser
pulverizado e contar com diversos
candidatos que têm fortes caciques
políticos não irá comprometer a sua
candidatura. Segundo ele, essa é
uma velha política.
“A cidade vive um momento
novo. As pessoas estão rejeitando
essa maneira velha de fazer política
e de pensar a cidade. Para enfrentar
os grande caciques, temos que ter
um novo jeito de enxergar a cidade.
Vamos enfrentar uma eleição com
verdade e sem alianças políticas pensando em 2018, como aconteceu nos
últimos dias”, afirmou o candidato,
que terá como marqueteiro Paulo
Moura, que trabalhou na campanha
de Eduardo Campos (PSB) a presidente em 2014.
No primeiro turno, a chapa pretende investir até R$ 4 milhões, o que
segundo Marcelo é “uma campanha
muito simples”. O teto é de R$ 26,6
milhões.
Com base eleitoral na região do
Barreiro, onde obteve o maior número de votos quando se elegeu em
2012 para vereador e em 2014 para
deputado federal, Marcelo pretende
“multiplicar” esses votos pela cidade. “Quero que o Barreiro sirva
como uma caixa de ressonância
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Atleta olímpico pode ganhar R$ 20
mil só com bolsas do governo
Bruno Doro - Do UOL, em São Paulo

D

esde 2005, o esporte nacional
entrou na lista das bolsas distribuídas pelo Governo Federal. O
Bolsa Atleta, segundo o Ministério do
Esporte, é o maior programa de patrocínio
individual do planeta. Em 2014, foram
investidos R$ 181,3 milhões em bolsas.
Deu tão certo que muita gente copiou a
iniciativa federal.
Hoje, prefeituras e governos estaduais
também tem as suas versões. A oferta é tão
grande que um atleta olímpico brasileiro
pode passar dos R$ 20 mil de rendimentos mensais, valor próximo aos maiores
salários do funcionalismo público, apenas
com bolsas públicas sobrepostas.
A Bolsa Pódio do Ministério do Esporte,
em sua versão mais alta, paga até R$ 15
mil. Some uma bolsa estadual, que pode
pagar até R$ 5 mil e você chega ao valor
sem nem mesmo precisar de programas
municipais, que podem pagar até R$ 5 mil.
Estes números não são aleatórios. O
governo de Minas Gerais tem um dos
programas estaduais com maior remuneração mensal no país, com R$ 5 mil para
nove atletas da categoria principal. Já a
prefeitura de Manaus, no Amazonas, prevê
o mesmo valor para seus atletas de destaque. Já um atleta capixaba pode pleitear
os R$ 15 mil do programa federal, R$ 5
mil da bolsa estadual e ainda R$ 1.500 do
projeto municipal.
Dos 27 estados brasileiros (incluindo
o Distrito Federal), 18 já tem programas
consolidados ou estão discutindo sua
criação, com benefícios para atletas de
alto rendimento (em seu nível mais alto)
que vão de R$ 600 (no Ceará) a R$ 5 mil
(no Espírito Santo e em Minas Gerais).
Dos nove que não têm planos similares,
um terço tem um projeto similar em sua

capital (com valores que vão de R$ 600 em
Teresina até R$ 5 mil em Manaus) – sem
contar outros municípios que contam com
bolsas próprias (Macaé, no Rio de Janeiro,
por exemplo, tem uma bolsa top de R$ 5
mil para os seus atletas.
Na maioria delas, é permitido o acúmulo
dos benefícios nos diferentes níveis de
governo. Em Minas Gerais, por exemplo,
a legislação foi mudada para contemplar
isso. “Foi uma evolução. Em 2013, fizemos uma solicitação para permitir que o
atleta tenha patrocínio ou outras bolsas. A
bolsa é auxílio, mas, por si só, não consegue pagar todas as despesas. O atleta
é como o cidadão comum, que precisa
trabalhar, ajudar em casa. E o trabalho
dele é o treino. Sem a bolsa, ele teria de
dividir o tempo com um trabalho formal e
o desempenho seria prejudicado”, analisa
Adenílson Souza, subsecretário de Esportes mineiro.
Os pré-requesitos para que o atleta possa
receber o dinheiro são parecidos. Existem
níveis de resultados para cada nível de
bolsa. E os atletas precisam morar e defender no estados ou cidades que os apoiam.
Além disso, o dinheiro recebido não é
exatamente livre para o uso. Em todos os
programas, é necessário fazer prestação
de contas. E, na maior parte dos casos,
somente despesas ligadas diretamente
a treinamento (como equipamentos),
competição (como viagens e estadias) ou
educação (faculdades ou cursos de aperfeiçoamento) são aceitas.
Outros agentes governamentais que não
entram nessa conta, mas agem do mesmo
modo, são as Forças Armadas. Alguns dos
melhores atletas nacionais são militares.
Melhores velejadoras do mundo em 2014,
Martine Grael e Kahena Kunze são oficiais
da marinha. Medalhista olímpica do pentatlo moderno, Yane Marques é sargento do

exército. Os militares recebem soldos com
valores semelhantes às bolsas e também
podem acumular benefícios.
“O apoio das Forças Armadas têm caráter
de patrocínio para gente. Eu viajei para a
Irlanda, para um treinamento de esgrima
e uma competição, bancada pelo exército.
Enquanto militar, minha função é treinar.
Nós [do programa Forças no Esporte] somos
atletas-sargento. Sou temporária até 2017.
Se quiser ficar depois disso, terei de fazer
o concurso para seguir carreira”, diz Yane.
Essa sobreposição de bolsas para o
mesmo fim, porém, tem seus problemas.
“Não existe no Brasil um plano geral de
investimentos, que diga em que áreas as
prefeituras precisam investir, qual é o papel do governo estadual e o que o governo
federal precisa fazer. Hoje, cada um faz
o que bem entende. Em tempos de verbas
fartas, como agora, isso é positivo. Mas

quando terminarem os grandes eventos,
o dinheiro diminui e os investimentos
somem. É preciso que cada agente saiba
no que investir. Que a prefeitura tenha
uma área de atuação, que não compete
com o estado e com o governo federal”,
explica Ana Moser, presidente do Atletas
pelo Brasil, um movimento de atletas e
ex-atletas brasileiros que busca a melhora
no esporte pelo país.
Alheios a isso, os atletas aproveitam as
bolsas. “O atleta precisa de um calendário
definido da melhor maneira. Às vezes, é
preciso fazer uma viagem de última hora e
a passagem é mais cara. Às vezes, precisa
de um upgrade para jogar no dia seguinte
em outro torneio. Então, ter uma fonte fixa
de renda e o projeto de Bolsa serve para
isso”, explica o tenista Marcelo Melo, um
dos melhores do mundo atualmente, que é
bolsista do programa do governo federal.
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Pela primeira vez, monopólio
da Globo no futebol será
investigado pelo Cade

A figura paterna

Emissora carioca é suspeita de irregularidades e
infrações à chamada livre concorrência

A

legalidade do monopólio
das transmissões do futebol
pela Rede Globo finalmente
será analisada mais a fundo pelo
Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (Cade). A investigação
será feita pela primeira vez desde
que o órgão foi fundado - no início
dos anos 60.
A emissora, que atualmente possui
a exclusividade de transmissão dos
principais campeonatos regionais
e nacionais de futebol, é suspeita
de irregularidades e infrações à
chamada livre concorrência. O processo em andamento é o de número
0800.000721/2016-18.
Segundo informações do jornalista
Ricardo Feltrin, o Cade abriu o processo a pedido de outras emissoras de
TV, que consideram o monopólio da
Globo inaceitável. Desde março o conselho já acompanhava as negociações
entre a Globo e os principais clubes
brasileiros. Tal "pacote" daria direito
à exclusividade não só na TV aberta,
mas também na TV paga e na internet.
Além disso, o Cade vai analisar
a legalidade de a Globo exigir que
as partidas de futebol no meio de
semana ocorram apenas depois da
novela, o que faz com que as partidas
terminem perto da meia-noite. Tal
"cláusula" estaria ferindo os direitos
do torcedor, obrigado a usar transporte público em horário ingrato.
Além do processo aberto pelo
Cade, a Globo está sofrendo concorrência do Esporte Interativo na
negociação dos direitos do futebol.
Em 2012, por exemplo, a Globo
entrou em ação durante a chegada do
Fox Sports ao Brasil. O canal espor-

tivo da Fox detinha a exclusividade
de transmissão da Libertadores, e o
torneio começou sem transmissão
na TV aberta, porque o Fox Sports
decidiu optar por sua exclusividade.
"Coincidentemente", após essa
afirmação as principais operadoras,
Net e Sky, retaliaram o canal ameaçando não incluí-lo em seus menus.
Somente depois de a Fox Sports
aceitar "parceria" com o SporTV é
que o canal passou a ser incluído
em pacotes menores das operadoras.
Essa negociação também deve ser
alvo de investigação pelo Cade.
Desde o ano passado, a Globo tenta
fechar um acordo com os principais
clubes que, estima-se, ultrapassaria
R$ 1 bilhão. Segundo apurações da
publicação, a emissora estudava deixar os campeonatos regionais apenas
na TV paga, e mesmo os torneios nacionais só teriam uma partida exibida
na TV aberta semanalmente.
Cinco anos atrás, a Record também
tentou comprar os direitos de exclusividade do futebol, negociando diretamente com o finado Clube dos 13,
mas por iniciativa do Cortinthians,
que rapidamente fechou acordo com
a Globo, a entidade acabou sendo
implodida.
Por meio da CGcom, a Globo afirma que "essas consultas se referem
ao mesmo procedimento preparatório do Cade. Não há um inquérito
ou processo. A Globo não comenta
questões em andamento no Cade,
mas é importante deixar claro que
a concorrência existe, e quem mais
ganha com isso são os clubes. Todas
as informações solicitadas estão sendo fornecidas diretamente ao órgão."

F

Gerson Leite de Moraes

alar em figura paterna em tempos
líquidos não é uma tarefa fácil, seja
porque vivemos numa época onde
a figura do masculino é bombardeada de
todos os lados ou simplesmente porque
nos falta uma certa glamourização, que
sobra na figura materna. Sobre as mães é
mais fácil escrever, diante delas os poetas
se enchem de inspiração que brota das entranhas e flui com naturalidade, os filhos,
por sua vez, são tomados de memórias afetivas que colocam as mães num patamar
quase angelical, basta lembrar que quase
ninguém briga com o outro porque teve
o pai xingado, mas se a mãe é ofendida, a
confusão está formada; o mercado, – vilão
para uns e herói para outros – por sua
vez, parece ter uma capacidade enorme
e inesgotável de se reinventar e oferecer
um sem número de produtos para elas. Na
prática sabemos como é, para as mães com
todo merecimento, geladeiras, smartphones, já para os pais, “uma lembrancinha
singela”, como um par de meias ou talvez
uma camisa. É a vida amigo, acostume-se!
Suspeito, no entanto, que seja desta
forma por razões sociais e históricas,
pois não é verdadeiro que amamos mais
nossas mães do que nossos pais - como se
pudéssemos medir o amor devotado por
meio de mercadorias -, mas é fato que
nós pais ocupamos um lugar diferente
na organização familiar se comparados
à figura materna. Coube à figura paterna,
desde priscas eras, assumir uma posição
de destaque no seio familiar ou como se
dizia antigamente, de ser o “cabeça da
casa”, e isto, trouxe responsabilidades
culturalmente construídas que deixaram o papel dos pais mais difícil de ser
executado, afinal, eles tiveram que ser
referências dentro do clã, e isto, implicava ser um paradigma de liderança com
toda austeridade que a função exigia e ao
mesmo tempo exercer o ato de amar sua
prole, sem que isso parecesse sentimental
demais, pois a figura do macho, do lobo
alfa, colou-se imediatamente na figura

paterna e, desde então, ambas caminham
como irmãs siamesas.
Deduz-se daí que a figura paterna
colocou-se numa encruzilhada, onde a
autoridade do líder teve que ser exercida
de forma quase que inquestionável por um
lado, mas por outro, tinha que ocorrer o
exercício do cuidado providencial, daquele que amava sua família, mas precisava
dosar tal atitude para não perder credibilidade. Claro que num cenário como
este a tensão é a marca registrada. Nesta
tensão, muitas relações de amor e respeito
entre pais e filhos foram construídas, mas
claro que também, muitas relações de ódio
foram tecidas, pois muitos pais não sabendo lidar com este paradoxo, acabavam
abusando de sua autoridade e tornando-se
autoritários e anacrônicos no exercício da
função paterna. Com isto, a figura paterna
foi sendo desmanchada, diluída, foi sendo
carcomida nem suas bases. E é claro que
isso não é nada bom.
O que precisa ser resgatado imediatamente é o equilíbrio da função paterna, o
meio termo entre a autoridade e o cuidado.
Inúmeras pesquisas têm demonstrado a
tragédia nos lares brasileiros em função
da ausência da figura paterna. Segundo
levantamento feito pelo Ministério Público
de São Paulo, dois em cada três menores
infratores não tem a figura paterna dentro
de casa. A pesquisa foi feita com 1.500
jovens de 15 a 18 anos, entre 2014-2015
e demonstrou que 42% não vivem com os
pais ou não tem contato algum com eles.
Quando a figura paterna não está presente no
lar para ser uma referência, tal função pode
ser assumida por qualquer pessoa, inclusive,
pelo traficante da região ou pelo bandido
mais renomado do bairro. Pense nisto pai,
você não é descartável e nem secundário,
você é simplesmente diferente com suas
atribuições que foram sendo construídas
histórica e socialmente, mas a sua presença
pode fazer uma diferença enorme na vida
de seus filhos. Feliz dia dos Pais!
Gerson Leite de Moraes é professor
de Ética da Universidade Presbiteriana Mackenzie - Campinas
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POLÍCIA
POLÍCIA
Rapaz é assassinado com tiro Homem mata menina de
no rosto próximo ao trevo do 5 anos a golpes de faca
cafeicultor em Manhuaçu
Moisés Fabrício Campos
Borel, 22 anos, foi assassinado por volta de 5 horas da
manhã de sábado, 13/08, em
Manhuaçu.
Segundo informações, policiais militares receberam
denuncia de que, havia um
pessoa caída num quintal,
nos fundos da Retifica Santa
Branca, molhado e sujo de
sangue.
Já no local, os policiais
verificaram que se tratava
de Moisés Fabricio Campos
Borel, 22 anos. Ele tinha um
ferimento à bala no rosto.
O Corpo de Bombeiros foi
acionado e esteve no local,
mas o rapaz morreu antes de
ser socorrido.
Foi verificado pela equipe
policial que, o local onde
aconteceu o fato foi na Rua
José Tertuliano Hott, acesso
do bairro Lajinha. Havia
marcas de sangue pela rua.
Ao que tudo indica, a
vítima atravessou o rio e
caiu no quintal da retífica

Santa Branca, já do lado da
BR-262, próximo ao Trevo
do Cafeicultor. A PM apurou
que foram vistos dois indivíduos com a vítima por volta
de 5 horas na região da Rua
José Tertuliano. Os dois sus-

peitos foram identificados e
estão sendo procurados pela
Polícia Militar.
A vítima Moisés possui
passagem por furto, tráfico
e uso de drogas.
Carlos Henrique Cruz

Um crime covarde e bárbaro foi registrado durante a
noite de domingo para a madrugada desta segunda, 15/08,
no bairro Nossa Senhora da
Penha, em Manhumirim.
Miguel Mariano de Souza
Gomes, 19 anos, matou uma
menina de 5 anos a golpes de
faca. Ele já está preso.
Policiais militares foram
acionados por vizinhos. Eles
ouviram os gritos da criança
sentindo muita dor e viram
uma pessoa sair correndo
da casa. Quando entrara,
encontraram a menina ensanguentada e ainda com a faca
cravada no corpo.
Apesar do acionamento
da PM e de uma equipe de
saúde, a garotinha morreu
no local, pouco depois do
violento crime. A mãe da
criança estava num forró e
deixou a menina sozinha.
Nos levantamentos, a PM
recebeu a informação de que
o autor era “miguelinho pernambucano". Praticamente
ao mesmo tempo, começou
uma confusão na rodoviária
da cidade.
Um militar em horário de
folga conseguiu intervir e
prendeu Miguel Mariano.
Ele tentava embarcar num

ônibus e depois num táxi,
dizendo que havia matado
uma mulher.
Algumas pessoas chegaram a tirá-lo a força do táxi e
começaram a agredi-lo. Com
a ação do policial e uns populares, ele foi contido e preso.
As mãos de Miguel ainda
estavam sujas de sangue,
bem como a jaqueta que
carregava na mochila.
Em vídeo, o autor confessou que esteve na casa à procura da mãe da criança para
matá-la, porém só encontrou
a filha e então resolveu tirar
a vida da menina.
Segundo o autor, mais

cedo, teve uma discussão
com a mãe da vítima, pois
suspeitava que “ela havia
realizado uma macumba para
ele, na tentativa de atrapalhar
o relacionamento amoroso
dele com outra pessoa”.
Dessa forma, foi até a
residência da mãe da vítima
à noite e cometeu o homicídio. O rapaz confessa que
matou a criança enquanto
ela dormia e usou uma faca
encontrada na casa.
Ele foi encaminhado preso
para a Delegacia de Polícia
Civil e autuado pelo homicídio.
Carlos Henrique Cruz

Jovem morre carbonizado em
incêndio em Padre Fialho
Casal morre em acidente

André Felipe Moreira, 18
anos, morreu carbonizado
no incêndio numa casa no
distrito de Padre Fialho, em
Matipó, na madrugada desta
quinta-feira, 11/08.
Segundo o registro do
Corpo de Bombeiros, foram
acionados por volta de meia-noite e se deslocaram para a
comunidade. A casa de cinco
cômodos foi totalmente destruída pelas chamas.
O corpo do jovem foi
encontrado carbonizado
no meio da residência. Os
Bombeiros fizeram o isolamento do local e rescaldo
para que a funerária removesse o corpo.
A Polícia Militar registrou

com motocicleta

ocorrência e a perícia irá
levantar as possíveis causas
e o que aconteceu com o
rapaz. Alguns moradores
fizeram contato com a reportagem do Portal Caparaó
e dizem que o incêndio

pode ter sido criminoso.
Há pessoas que desconfiam
até que foi para encobrir o
assassinato do jovem.
O caso será investigado
pela Polícia Civil.
Carlos Henrique Cruz

Um casal foi encontrado
morto na manhã de domingo
(14/08), no Espírito Santo. As
vítimas sofreram um acidente
de moto na BR-262, em Ibatiba (ES).
A moto ficou com a frente
destruída. Nela estava o casal
Elenir Custodio Ferreira, de
47 anos, e Rosimar Paula
Alcino Ferreira, de 37. Eles
voltavam de uma festa na
igreja. Os dois eram lavradores e moravam em Ibatiba.
O acidente aconteceu na
noite de sábado, mas eles só
foram encontrados na manha

de domingo.
Faltavam cerca de 4 km
para que chegassem em casa.
Como o acidente foi na BR262, a Polícia Rodoviária
Federal (PRF) atendeu a
ocorrência.
As causas do acidente vão
ser investigadas, mas, no
local, a pista não tinha marca
de freios. Segundo a PRF, parece que o condutor perdeu o
controle da moto, atravessou
uma vala no acostamento e
bateu na árvore. A pericia
esteve no local
G1ES
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ENTRETENIMENTO
CAÇA-PALAVRAS

Nunca é tarde
Simão, um velho pão-duro, está quase morrendo. Em seu leito, com os olhos entreabertos,
ele pergunta:
- Minha mulher está aqui?
- Sim, estou perto de você – ela responde.
- E as crianças ?
- Estamos aqui, papai – o mais novo responde.
- E o restante da família também está aqui?
- Estão todos aqui – sua mulher lhe garante.
Com isso, Simão senta-se na cama e, aos
berros, pergunta:
- Então por que a luz da cozinha está acesa ?

GÊMEOS – de 21/5 a 20/6: Há estímulo ao desenvolvimento de sua capacidade comunicativa e incentivo às atividades mentais. É possível retomar
contatos e fechar acordos para serem iniciados em um futuro próximo. Nesse
processo, analisar a conjuntura, ou seja, a realidade com os pés no chão
pode ser decisivo para o sucesso.
RELACIONAMENTOS: mesmo que a capacidade comunicativa esteja
bem, será possível pintarem alguns “climinhas” na relação duradoura por
conta de diferentes pontos de vista. O melhor é dialogar, desde que ambos
estejam dispostos a refletir. Para quem estiver no início de um relacionamento, o ideal é controlar o sentimento de posse.

Manoel quando saiu do avião se deparou com
seu amigo Juca que o pediu:
-Oi Manoel como estais, soube que você
veio do Brasil ?
-Sim,vim de lá.
-E do que tu mais gostaste no Brasil?
-Das praias,dos hotéis e a mulherada.
-E o que tu não gostaste?
-Ah, das escadas rolantes,acredita que certa
vez estava em uma e a energia acabou fiquei 2
horas lá parado?
-Mas como tu és burro Manoel, porque não
sentaste?

CÂNCER – de 21/6 a 22/7: A intenção dos cancerianos está mais para
os sentimentos práticos neste momento, sobretudo porque agora é seguro
decidir sobre novos rumos profissionais, ou pelo, menos sonhar com momentos melhores. Detalhe: aprender práticas relacionadas à tecnologia para
futuras implementações pode ser um diferencial.
RELACIONAMENTOS: sempre é bom manter o controle sobre o sentimento de posse e também sobre a pessoa amada. Alguns confundem
posse, zelo, amar e querer melhor. Aproveite o período em que a química
entre o casal está favorecida para perpetuar bons momentos para a relação.
LEÃO – de 23/7 a 22/8: Bom período para ajustar planos e projetos.
Saturno dá mais segurança para prosseguir com objetivos e acertar onde for
necessário. Há um sentimento de segurança que incentiva com vitalidade,
energia e uma dose extra de esperança em ver tudo certinho no futuro.
RELACIONAMENTOS: se quiser deixar de lado desavenças, o momento é
esse. Mas saiba que precisará controlar a ansiedade e a vontade de colocar
tudo em ordem para não ter de remediar posteriormente. Use a sabedoria
para falar e agir. Para quem estiver só, o período está favorável para novas
relações, mesmo que por um curto período.

Bêbado

Classificado

VIRGEM – de 23/8 a 22/9: O clima agora está mais espiritual e inclinado
à fé. Alguns podem sentir a necessidade de isolamento para realizar reflexões sobre a vida. Apreensões, inseguranças, dificuldades podem fazer
parte desse momento, mas nada que sua boa sabedoria e inteligência não
possam apontar caminhos.
RELACIONAMENTOS: é bom entender que o diálogo é o caminho para
contemporizar as dificuldades entre o casal ocasionadas por diferentes
pontos de vista. Ambos não estão isentos de responsabilidade para equilibrar a relação. A superação pode até demorar um pouco, mas virá, isto é,
se os dois quiserem.

sete erros

CURRICULUNS - Dgito curriculus na ora,
mais rapido que todos zotros digitadors, pelospresso mais barato. Tel: 2234-56788.
DETETIVE - Profissional de ótimo gabarito.
Sigilo absoluto, qualquer tarefa. Não me procure, eu o encontrarei.

LIBRA – de 23/9 a 22/10: Com a trajetória de Vênus, fique certa que
haverá movimentação forte com amigos e grupos sociais. Também com suas
dificuldades naturais e com suas iniciativas, nesta última, mexendo com a
ansiedade e necessidade de se afirmar em novos caminhos. Otimismo, pelo
menos, não falta.
RELACIONAMENTOS: nem se impressione se uma amizade ou uma pessoa da família apresentar um comportamento diverso do usual. Atualmente
há predisposição para cuidar mais da aparência, porém sua atração durante
o mês estará mais voltada à essência, ao conhecimento e à intelectualidade.

A loira e o pombo
A loira estava sentada em uma praça com
seu marido.
Lá estava cheio de pombos.
Quando um pombo caga na cabeça do marido dela!
- Pega um pedaço de papel higiênico ai na
sua bolsa!
- Mais como você vai adivinhar qual pombo
foi??

ESCORPIÃO – de 23/10 a 21/11: A liberdade e a independência, apesar
de ter um preço, estarão mais fortes neste período, digamos, até o final do
mês. Se pintar uma ou outra dificuldade, tenha paciência para superá-las.
Espere o momento certo para encontrar oportunidades e dar a volta por cima.
Isso poderá se refletir de forma positiva nas finanças.
RELACIONAMENTOS: apesar da tendência na acentuação do lado mais
individualista, é bom manter a pessoa amada mais ao lado, não somente
com simples palavras, mas com ações para valorização da amizade, do
companheirismo e da alegria de conviver com quem se ama.
SAGITÁRIO – de 22/11 a 21/12: Neste período, em especial, será possível
se superar ou criar oportunidades e alternativas para novas conquistas. Nesse
processo, você deverá focar e ser objetiva para ter sucesso. Viagens podem
acontecer e, quem sabe, até uma ajudinha financeira para cobrir gastos do
mês passado pode surgir. Aja com prudência com as finanças.
RELACIONAMENTOS: é possível uma lentidão nas ações voltadas ao
relacionamento amoroso. Seu carisma poderá mexer com o interesse de
outras pessoas, sobretudo se estiver só. Pode rolar interesse de (ou por)
alguém do meio profissional.

Garoto esperto!
Uma vez, a mãe do Manuelzinho o flagrou
dando chocolate para as galinhas:
— Ó raios! Por que estás a fazeire isto?
E o Manuelzinho:
— Sou um garoto muito esperto, mamãe!
Estou alimentando as galinhas para botarem
ovos de Páscoa!

CAPRICÓRNIO – de 22/12 a 20/1: Entre dificuldades e pontos positivos,
alguns ganhos darão a possibilidade de se manter firme nos objetivos. Procurar se ver de fora para dentro pode ser um excelente exercício transformador,
mas para isso terá de verificar e separar o que de fato prejudica para depois
realizar suas escolhas com mais precisão e segurança.
RELACIONAMENTOS: há um clima mais intenso na relação amorosa
proporcionada pelos astros que darão mais alegria e confiança ao casal. A
química está forte e o poder de atração entre ambos tem tudo para proporcionar bons momentos. Para quem estiver só, a situação é igual, ou seja, a
sensualidade e as ações falam alto.

O assalto
Um pároco de uma igreja no interior de
Minas tinha fama de ser bravo e de dar tiro se
encontrasse ladrões roubando a igreja. Todo
mundo temia o padre. Um dia dois ladrõezinhos
resolveram roubar o cofre da igreja, mesmo
sabendo da fama do padre. Entraram bem devagarinho andando em ponta de pés e se enfiaram
pelo altar, onde ficava o cofre.O padre, ouvindo
barulho, foi ver o que estava acontecendo, já de
espingarda na mão, pronto pra dar tiro.
Padre: - Quem tá aí? Vou dar tiro, pode ir
saindo de mãos pro ar.
- Não atira não, seu padre, que nois é anjo,
só visitando a igreja...
- Anjo??? Dexa disso sô, pode ir saindo - se
o seis são anjo, então vua!
- Nois ainda num sabi vua, padre, nois ainda
é fiote.

Astrológica por Claudia Vannini
ÁRIES – de 21/3 a 20/4: Há uma energia intensa
proporcionada por Saturno, que destaca as responsabilidades e ao mesmo tempo seu próprio engrandecimento,
incluindo a necessidade de executar trabalhos de forma
diferenciada e exemplar. Os benefícios, mesmo de forma
lenta, ainda virão.
RELACIONAMENTOS: o quadro astrológico aos arianos dá a chance para
tentar perceber os caminhos por onde vai a relação. Apesar de o período
não estar ruim, talvez seja necessário em algum momento fazer a famosa
“D.R.”, aparar arestas e, quem sabe, ter de decidir algo.
TOURO – de 21/4 a 20/5: Estímulo e vontade para estruturar e desenvolver trabalhos que incentivem a construção das bases. O lado psicológico
está favorecido e será possível tirar suas conclusões a respeito de sua vida.
Climas nostálgicos e saudades podem surgir durante esse processo, mas
não se esqueça de viver o presente.
RELACIONAMENTOS: para quem estiver só, é bem possível ser mexida
por alguém interessante aos seus olhos. Seu carisma, energia e movimentação inevitavelmente realçam seus aspectos positivos.

Manoel no Brasil

O sujeito chega em casa bêbado, de madrugada. Sua mulher, indignada, aponta para o
relógio de pulso e diz:
- Olha só! Três e quarenta!
O bebum responde:
- Pode comprar que tá barato!

HORÓSCOPO

CURIOSIDADES
ISLÃ - O Ramadã é o nono mês do calendário árabe. Nesse período, comemora-se
a revelação dos primeiros versos do Corão
(Qur’an), o livro sagrado do islamismo, por
Alá. Para tal, os praticantes da religião muçulmana fazem caridade e nada comem ou
bebem enquanto o Sol encontra-se no céu,
regra que só pode ser quebrada por doentes,
crianças e soldados. As restrições também são
feitas em relação ao sexo e fumo. As famílias
acordam cedo e fazem uma refeição antes do
Sol nascer, chamada suhoor, e outra à noite,
a iftar, antes de visitar os amigos e parentes
ou frequentar mesquitas. O jejum, além de
purificar corpo e alma, exercita o autocontrole

e faz as pessoas passarem menos tempo
pensando nas coisas do dia a dia, voltando-se
à devoção. O sacrifício encerra-se com uma
grande festa, o Eid al-Fitr.
ISRAEL – O antigo reino de Israel e suas
12 tribos desapareceram sem deixar rastro. O
antigo reino de Israel agrupava os judeus em
12 tribos. A discórdia dividiu a nação. Duas
tribos, Judá e Dan, mais a metade de uma
terceira, Benjamin, separaram-se e fundaram
o reino de Judá. Só este reino sobreviveu.
Israel foi destruído por estrangeiros e as suas
12 tribos desapareceram sem deixar rastro,
criando o enigma que até hoje excita a imaginação dos povos.

AQUÁRIO – de 21/1 a 19/2: Há necessidade de definições e clareza nos
rumos e em ações profissionais. Não se esqueça de sua experiência e capacidade de lidar com a dificuldade, pois para conseguir dar uma levantada
nas finanças terá de realizar um esforço a mais diante da lentidão com que
algumas coisas vêm acontecendo.
RELACIONAMENTOS: para quem estiver vivendo uma experiência mais
séria, a cumplicidade e a vontade de formular planos ao futuro é fato. Momento legal para se dedicar mais ao relacionamento. Para quem estiver só, pode
acontecer de um romance sem muita pretensão se transforme em algo sério.
PEIXES – de 20/2 a 20/3: O período até o dia 22 deste mês está mais para
manter os pés no chão e procurar ver e entender a vida de forma mais real.
Não é que seja proibido sonhar ou algo do gênero, o período está intenso
para se pensar em parcerias e também para transitar mais no lado social e
do trabalho. Observe, em conversas, as oportunidades.
RELACIONAMENTOS: a energia para equilibrar os interesses naturais
entre você e a pessoa amada continua. Para quem estiver solteira há um
sentimento de carência e vontade de ter uma relação séria, companheira e
transformadora. Detalhe: quer queira ou não, há tendência a ver o outro de
maneira real, doa a quem doer.
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Phelps pagará R$ 55 mil em impostos por
medalhas da Rio-2016
O nadador norte-americano Michael Phelps
aumentou sua coleção de medalhas nesta Olimpíada ao ganhar cinco ouros e uma prata. Com
o feito, vai aumentar também o valor da despesa
com impostos nos Estados Unidos.
Segundo artigo publicado no site Inc.com por
Steve Mendelsohn, diretor da plataforma de informações tributárias Checkpoint da Thomson
Reuters, atletas de elite "que valem milhões"
como Phelps estão na faixa tributária superior, de
39,5%. Como cada atleta olímpico dos Estados Unidos recebe um
prêmio de US$ 25 mil (R$ 80 mil) por medalha de ouro, US$ 15 mil
(R$ 48 mil) por prata e US$ 10 mil (R$ 32 mil) por bronze, Phelps
(que ganhou cinco ouros e uma prata) precisará desembolsar cerca
de R$ 54,9 mil para pagar impostos.
O montante pago por atletas americanos varia de acordo com sua
faixa tributária. Os que ganham menos e estão na faixa mais baixa,
de 10%, pagam US$ 2.500 (R$ 8.000) por um ouro, US$ 1.500 (R$
4.800) por uma prata e US$ 1.000 (R$ 3.200) por uma medalha de
bronze.

Edson Celulari, com câncer, ganha homenagem de filhos no Dia dos Pais: 'Exemplo'
Edson Celulari revelou seu
diagnóstico de linfoma não-Hodgkin a cerca de dois meses e
desde então o carinho dos filhos,
Enzo e Sophia, tem apoiado ainda mais o ator. No domingo (14),
os dois passaram o dia com ele e
usaram as redes sociais para fazer uma homenagem.
"No dia de hoje, gostaria de
parabenizar não só esse pai, amigo e grande companheiro, mas também, um guerreiro, que nos últimos meses vem nos dando uma verdadeira aula de força, coragem
e superação! Obrigado por me ensinar tanto e servir de exemplo
para tanta gente! Eu te amo, Papai! Força, Celulari!", escreveu no
Instagram o filho mais velho, que raspou a cabeça em solidariedade
ao artista.
E o próprio Celulari, confirmado no elenco de "À Flor da Pele",
próxima novela de Gloria Perez, brincou com a data comemorativa
nas redes sociais. "Obrigado pelo amor, carinho, cuidado e pelos
repetidos 'paaaaaaaaaaaaai'...", escreveu na legenda de uma selfie
em que aparece com Enzo, de 18 anos, e Sophia, de 13.

'Na Record eu não piso mais!',
dispara atriz Tássia Camargo
Recentemente a Record começou a enfrentar
algumas disputas judiciais promovidas por atores
e atrizes muito conhecidos do grande público. A
emissora enfrenta diversos disputas por direitos
trabalhistas na Justiça e a maioria dos artistas estão ganhando tais processos.
Agora, mais uma das descontentes com o canal é a atriz Tássia
Camargo. Em entrevista ao site 'TVFoco', a atriz falou sobre sua
carreira e futuros planos na TV, e comenta: “Eu pedi demissão em
2006 da Rede Globo, mas eu nunca deixei de fazer teatro. Se uma
pessoa bacana me convidar para fazer televisão eu voltaria, mas não
surgiu nada de interessante nesse tempo. Hoje me dou o direito de
fazer aquilo que quero, quando quero e porque quero. Quando eu
critico uma emissora por ser partidária, as pessoas não entendem.
Não é porque o meu chefe é flamenguista e eu tricolor que eu tenho
que ser flamenguista, sabe?”.
Sobre a Globo, ela afastou qualquer possibilidade de intrigas, mas
sobre uma possível volta à Record, ela é direta: “Na Record eu não
piso mais”, garantiu Tássia, que no passado teve problemas contratuais com o canal.
Outra que também disse recentemente que não pretende voltar à
emissora dos bispos foi Jussara Freire, que garantiu que só volta a
fazer novela com a “Casablanca” se receber muito dinheiro e deixarem que ela leve o seu psiquiatra junto.

Susana Vieira é detonada nas redes sociais
após comentários sobre o Norte e o Nordeste
Nesta terça (9), a atriz e apresentadora Susana Vieira provocou polêmica nas redes sociais ao falar sobre o Norte e o Nordeste do Brasil.
O comentário, feito em entrevista ao jornal Gazeta do Povo, foi considerado por muitos como preconceituoso. “Eu acho que as pessoas
do Norte e do Nordeste não têm conhecimento do que está sendo feito
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aqui. Tem que espalhar isso para o Brasil“, comentou.
A atriz falava sobre o trabalho realizado pela Polícia Federal e pelo juiz
paranaense Sérgio Moro. A entrevista
foi concedida durante um evento de
artistas em apoio ao profissional, responsável pela Lava Jato. Na conversa,
Susana Vieira fez questão de exaltar Curitiba, capital do Paraná, no
Sul do país: “Uma das capitais mais adiantadas do Brasil, em civilidade, educação, limpeza, educação das crianças“, declarou.
Após a polêmica envolvendo seu comentário, Susana Vieira resolveu cortar sua relação com as redes sociais: na tarde de quarta
(10), a atriz bloqueou o acesso ao seu perfil pessoal no Instagram.
Ou seja, agora somente amigos e seguidores da famosa poderão curtir ou comentar em suas fotos.

Adele é proibida de comer pizza
para proteger cordas vocais
Adele parou de comer pizza para o bem de sua voz.
A cantora do sucesso 'Hello' foi alertada pelos médicos de que o prato à base de queijo e tomate - sua
comida favorita - poderia danificar sua garganta e sua
habilidade de cantar, além de lhe causar refluxo ácido doloroso.
De acordo com o jornal 'Daily Star', ela disse: "Não posso comer
mais pizza, galera. O quão ruim é isso? Porque elas têm tomates
cozidos que são ruins para a garganta e te dão refluxo ácido. O quão
ruim é isso, que eu não posso comer pizza?".
A estrela britânica, de 28 anos, está atualmente em turnê na costa
oeste dos Estados Unidos - famosa por suas pizzas de dar água na
boca - e está devastada pelo fato de que não pode desfrutar da iguaria deliciosa do país.
Ela explicou aos seus fãs em Los Angeles: "Estou nos Estados
Unidos e não posso comer pizza mais. Isso é pior do que Romeu e
Julieta. Se apenas Shakespeare estivesse vivo, ele poderia escrever
sobre isso".

Dois atletas da Olimpíada
estão presos no armário
Dois atletas que estão participando dos Jogos Olímpicos, no Rio,
estão presos no armário e fechados com chave e cadeado.
Os dois são proibidos de assumir que são gays.
Um deles é casado com um rapaz, vive um relacionamente conturbado, com muitas brigas e barracos.
O outro tem um namorado lindo, modelo, mas aparece com mulher para disfarçar.

Rede TV! coloca mulher do
dono em apuros
O bicho pode pegar para Daniela Albuquerque, mulher de Amilcare Dallevo,
dono da Rede TV (a quem ela chama carinhosamente de Shrek e Garfield). A nova determinação da direção
da emissora é que os programas da casa registrem no mínimo dois
pontos no Ibope de média (e não picos).Quem der menos que isso
será tirado do ar.
O problema é que Daniela Albuquerque dá traço (menos que um)
com o programa Sensacional (é esse o nome da atração...), aos domingos.Será que a regra vai valer para ela também, gente? Tadinha.

Mateus Solano e a mulher barraqueira ganham férias de graça em hotel de Fortaleza
Mateus Solano, que diz ser discreto e não gosta de expor a vida
pessoal e familiar, deixou fotos de suas férias serem divulgadas por
uma assessoria de imprensa.
Ele, a mulher Paula Braun (aquela atriz que faz barraco em público no Twitter, sabe?) e os filhos foram para um hotel conhecido
em Fortaleza (CE). Como ele havia ameaçado a imprensa proibindo
de tirarem fotos de suas crianças, os pequenos foram preservados.
Mas, para pagar a permuta, Félix permitiu que fossem expostas as
fotos dele e da mulher polêmica curtindo o parque aquático do local.

Marido de Ivete está pedindo
para ser “demitido”
Daniel Cady, o marido discreto de Ivete Sangalo
que nunca foi louco por holofotes (ao contrário de
outros que a gente vê por aí...), foi visto sozinho (sem
a mulher) em um camarote de Salvador, e deu o que
falar.
Aparentemente, o moço estava na dele e não foi
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fotografado conversando com nenhuma mulher, mas mesmo assim
virou notícia em tudo quanto é site.
A imprensa e fãs de Ivete estão de marcação cerrada em cima do
rapaz. No início do ano, Ivetão teve uma crise de ciúme e pegou
no microfone durante um show para reclamar publicamente de uma
mulher que estava de conversinha ao pé do ouvido com seu marido
em um camarote. Isso caiu como uma bomba.
Depois disso, Daniel está na mira de todos, tadinho.
Se ele não se cuidar, corre o risco de ser "demitido" por Ivete
Sangalo e perder o posto de marido da rainha do axé...

Barraco da semana: Latino entrega Mendigata e conta que a moça fez vídeo íntimo para ele
Genteeeeeee, olha o bafão: Mendigata
(Panicat) fez uma festa de aniversário na
noite desta quinta (11), em SP. Latino, seu
ex, apareceu falando parabéns no telão.
As palavras dele eram para ser uma homenagem (será?), mas acabaram virando
uma bomba. O cantor desandou a falar e
entregou a moça na cara dura. Contou que
teve um romance (não assumido) com ela
e ainda entregou que um vídeo íntimo de
Mendigata, que vazou recentemente na internet, era para ele...
“Me sinto até culpado um pouco por isso porque uma dessas cenas que foram vazadas, foram cenas provocadas por ela para me
agradar. Porque quem te conhece, Fê, sabe que aquilo não era uma
sacanagem, sabe que aquilo ali não foi uma prostituição como as
pessoas estavam dizendo. O que posso dizer pra você é: assume, fala
a verdade, fala que foi pra uma paixão que você teve e que vazou”.
Mendigata ficou nervosa e disse para a repórter Thaís Sant'Anna
(que deu a notícia do bafão) que Latino não tinha o direito de expor
sua intimidade desse jeito. Latino não precisava ter lembrado desse
vídeo no dia do aniversário da mocinha, né? Xiiiii...

Galvão leva puxão de orelha de comentarista
Por essa Galvão Bueno não esperava. O super falante narrador
esportivo da Globo, que já ganhou um #calabocagalvao na Copa
do Mundo, levou bronca de um comentarista da rede de TV inglesa
BBC: "O comentarista perto de mim precisa calar a boca durante a
largada. Desculpem, todo mundo aqui está quieto durante a largada,
a árbitra fez a coisa certa, sabe". Isso aconteceu durante a transmissão de uma prova de natação. Galvãozinho estava falando demais e
muito alto também. Aí o cara perdeu a paciência e reclamou dele...

Separada, Piovani está alterada, dizem amigos
Luana Piovani não anda bem, infelizmente. Apesar de negar, ela está
separada de Pedro Scooby e deixando os amigos preocupados. Eles afirmam que a atriz está (mais) alterada
psicologicamente e visivelmente descontrolada.
LuaPio tem tentando demonstrar
que está bem e feliz, mas a realidade é outra. Ela fez de tudo para
salvar seu conturbado casamento, aceitou várias coisas, engoliu
muitos sapos. O surfista Scooby, por outro lado, sempre teve sua
vida paralela, saindo sozinho para a balada, sem se preocupar em
não expor a mulher (famosa). O relacionamento dos dois já virou
piada no meio dos amigos surfistas dele. Nesta quarta (10), no Rio,
Scooby fez festa de aniversário com amigos e familiares, mas ela
não foi. Obs.: Luana, que usava a palavra casada em seu perfil no
Instagram, mudou para "atriz, mãe, feliz". E o surfista parou de publicar fotos dela pelada e/ou de calcinha.

Luan vai trocar o sertanejo pelo pop
Tem um assunto que está sendo tratado de forma sigilosa entre o
povo que cuida da carreira de Luan Santana e que não era para vazar
agora de jeito nenhum (então certamente vão negar...).
O blog descobriu que o menino deixará o sertanejo de lado, discretamente, sem fazer alarde, para virar cantor pop. A informação
vazou dos estúdios que Luanzinho faz suas gravações. Só se fala
isso por lá. O novo DVD dele já vai mostrar um pouco desta transição. Terá participações de Anitta, Sandy Leah, Ana Carolina, Ivete
Sangalo, Marília Mendonça e da atriz global Camila Queiroz (isso
mesmo que você leu...). Não deu para entender muito bem o convite
para Camila, que nunca cantou na vida, mas...
Ela é aquela que ficou conhecida ao interpretar a Angel da novela
Verdades Secretas e agora está saindo escondido com Klebber Toledo (ex de Marina Ruy Barbosa). Ainda sobre a mudança do estilo
musical de Luan Santana, vale lembrar que Wanessa Camargo, filha
de Zezé e Zilu, fez o mesmo, se arrependeu e voltou correndo para o
sertanejo. Ela tentou ser diva pop, mas não deu certo. Teve de voltar
para o sertanejo, mesmo achando brega.
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11º BPM - Celebrações do
53º aniversário da Unidade.

N

o dia 10 de
agosto, o 11º
Batalhão de
Polícia Militar completou 53 anos de instalação na cidade de
Manhuaçu/MG. E para
comemorar essa importante data foram
realizadas duas celebrações religiosas.
Na terça-feira, 09/08,

um culto de gratidão
a Deus foi realizado
na Igreja do Evangelho Quadrangular,
no bairro Petrina, às
19h30min. O pastor
Paulo Sérgio da Silva
conduziu o culto que
contou com a participação da Banda de
Música da Unidade.
Uma missa em ações

de graças foi celebrada
na manhã do dia 10, na
Igreja Matriz de São
Lourenço, no Centro
de Manhuaçu. Além de
ser o dia do aniversário
da Unidade, o dia 10 de
agosto é o Dia de São
Lourenço, padroeiro de
Manhuaçu. A missa foi
celebrada pelo Padre
Carlos Altoé.

O Comandante do
11º Batalhão, Tenente
Coronel Sérvio Túlio
Mariano Salazar, os Oficiais, Praças e alunos do
Curso de Formação de
Soldados participaram
dos dois momentos de
gratidão a Deus pelas
bênçãos concedidas à
Unidade ao longo desses 53 anos.

