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EDITORIAL

O atual prefeito está
colhendo o que plantou

CHARGE

"Na vida pública não se faz as coisas do jeito que quer, porque
há uma legislação para seguir. Talvez na tentativa de querer
acertar, o prefeito meteu os pés pelas mãos. Se ele tem consciência de que não tem nada de errado, por que a maioria dos
funcionários se dizem prejudicados pela sua administração?".
Questionou Paulinho.
Quem planta colhe, e o prefeito está colhendo o que plantou. O
prefeito sempre foi de difícil diálogo, também não aceita opinião
e não consegue entender que o gestor necessita ter boa relação
com o funcionalismo, com outros poderes e principalmente
com o povo, mas isso o prefeito não
Fale com a redação
colocou em prática em seu governo.
contato@jm1.com.br Enclausurou e agora está difícil fazer
campanha, ele afastou do povo, e
(33)3331-8409
agora os eleitores se afastam dele, até
para entregar um santinho está difícil, passando vergonha ao tentar
distribuir seu santinho, que prontamente são jogados ao chão.
Marinheiro de primeira viagem, achou que poderia governar
sozinho, abandonou os companheiros que lhe ajudaram em
sua campanha. Se desgastou por muitos meses em uma briga
com os funcionários querendo regulamentar o horário de várias
categorias aumentando a carga horária para funcionários que já
estavam trabalhando em uma carga horária regulamentada por
gestões anteriores. Foi uma queda de braço vencida pelo sindicato e pelos funcionários, que só serviu para distanciar ainda
mais os funcionários do executivo.
Teve um péssimo relacionamento com a imprensa. Instalou
sua própria imprensa, pensando que o povo iria se contentar só
com um lado da moeda. Grande engano hoje ele paga o preço
de sua insensatez. “Votamos nele pensando que estaríamos
mudando para melhor, mas infelizmente mudamos para muito
pior, o homem é ruim de gestão, mas pior ainda de comunicação.
Dizia o velho Guerreiro Chacrinha “Quem não se comunica,
se trumbica” nunca respeitou os vereadores”. Afirmou Nilton

EU leIO o
Jornal das
Montanhas
Tonymix - 98432-5488
Manhuaçu as melhores
midias da cidade

"Leiam o Jornal das
Montanhas, na internet
curtem e compartilhem -

Eleições
Segundo comentário de dirigentes partidários e alguns comentaristas falando das eleições de Manhuaçu, dizem que o atual prefeito
é carta fora do baralho às coletas internas mostram as possibilidades de Cici Magalhães e Sérgio Breder e correndo por fora vem a
Maria Imaculado. Nas pesquisas internas tanto do PMDB quanto
do PSDB apontam a mesma coisa, ou seja, Cici e Sérgio Breder a
frente disputando a preferência do eleitorado de Manhuaçu.
De acordo com nossos levantamentos a candidatura do atual
prefeito PDT, se aqui tivesse segundo turno Nailton estaria fora
da disputa. O desgaste da atual gestão é grande por conta das
promessas não cumpridas. Dentre os problemas destacamos o
Hospital Municipal, o IFET, o problema do Rio Manhuaçu que
prometeu resolver a ruptura com seus aliados logo após sua
posse. A falta de jogo de cintura do atual prefeito e a falta de
articuladores, fez com que ele ficasse isolado e no período das
convenções o atual prefeito convidou vários políticos para compor em uma coligação, mas ninguém aceitou, por isso ele teve
de recorrer aos filiados de seu partido para conseguir um vice.
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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

Ao Jornal das Montanhas

Gostaria de ter informações sobre meus parentes da Turquia. O pai
da minha avó foi um dentista muito conhecido em Manhuaçu era o
Dr. FARID e casou-se com Olinda Garcia. Eles tiveram um pequeno
comércio e também produziam farinha de polvilho. Tiveram vários
filhos: Mustafah Garcia, Fawter Garcia, Uaded Garcia, Astir Garcia,
Marua Garcia e Labibe Garcia. wgcneto@gmail.com e telefone
(21)98602-3085.

Antes uma coisa e depois outra
É sempre assim, passaram os anos e agora candidatos a vereadores vem pedir os nossos votos, serviço que é bom mesmo eles não
mostraram. Vai chegando a época da política os prefeito e vereadores
começam a pedir os nossos votos. Antes do período eleitoral sempre os
políticos dão sal para nós, agora vem com açúcar para adoçar nossa
boca em busca de nosso voto. Vamos aceitar o doce e devolver para
eles o sal. É hora de cada eleitor parar e pensar e fazer mudanças
colocando novo prefeito e novos vereadores.

As autoridades de Manhuaçu
Aqui em Manhuaçu quase tudo é mais caro que em outros lugares.
Fui comprar um par de placas para meu veículo em Manhuaçu e achei
um absurdo! Em todas as fábricas o preço está acima de R$ 150,00
sendo que um primo comprou o par em BH por 65,00, o pior é que sou

obrigado a comprar em Manhuaçu, tem algo errado nisso?
Morador da Baixada

Aos eleitores de Manhuaçu
As eleições estão chegando. Pergunte a um servidor e ele te responderá se o prefeito atual é um bom administrador ou não. Tenho certeza
que quem tem mais de 15 anos de serviço te responderá que essa é a
pior administração de todas, pois quem não procurou conhecer todas as
Secretarias não saberia administrá-las. Tem Secretaria que ele visitou
somente uma vez e nomear um Secretário também sem experiência,
às vezes só por questões políticas é muito para a nossa cidade.
Gabriel de Oliveira

Atenção eleitores de Lajinha
Atenção eleitores de Lajinha, vamos votar com nossa consciência
precisamos melhorar nossa Câmara Municipal, levei meu primo que
mora no Rio para assistir a reunião, ele saiu decepcionado pelo nível
deplorável de um vereador que gritava e falava palavras sem conhecimento. Bem que poderia ter uma lei regulamentando isso, como pode
uma professora receber salário 4 a 5 vezes menor tem que ter faculdade
e para vereador não ser exigido nada. Seria ótimo que nossa juventude, os estudantes começassem a pensar em ajudar melhorar nossa
câmara. Lembre-se e vote em pessoas educadas e comprometidas
com o bem-estar das pessoas e honestas tem muitos candidatos bons.
Gildinho
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Nulo ou Branco?
Forma de protesto: "Eleitor anula seu voto deixa
que os outros decidam por
ele", adverte presidente
do TRE
Nos anos eleitorais são
comuns as correntes transmitidas pela internet, orientando os eleitores a votar
nulo ou branco, como forma de protesto contra os políticos
que registraram candidatura naquele pleito. Acredita-se que,
se mais da metade dos eleitores anularem seus votos, o pleito
também será anulado e a Justiça Eleitoral terá que convocar
nova eleição em um prazo de 40 dias. Trata-se de um mito.
Na verdade, o total de votos anulados não tem o poder de
invalidar uma eleição, mesmo que esse número seja superior
à metade do eleitorado.
A apuração e totalização da eleição é feita sobre os votos
válidos, seja aqueles direcionados a candidatos ou os chamados votos de legenda. Está previsto no artigo 77, parágrafo
2º da Constituição Federal, que será eleito o candidato que
obtiver a maioria dos votos válidos, excluídos os brancos e
os nulos.
Em verdade, votar branco ou nulo só favorece os candidatos que o eleitor que usa essa forma de protesto não quer
eleger. Isso porque, descartados os votos nulos e brancos, esse
candidato precisará de um número menor de votos válidos
para atingir o quociente eleitoral.
“O único resultado do voto nulo, é deixar que os outros
decidam por você. Porque se você se recusa a escolher um
candidato, vai prevalecer a escolha dos outros, seja ela
consciente ou não. Esse não é o caminho. Nós, enquanto
cidadãos capazes de eleger nossos representantes, devemos
participar efetivamente do processo democrático, que consiste em conhecer a vida pregressa dos candidatos e suas
plataformas de governo, analisar se aquele candidato tem
o perfil para o cargo que pleiteia, se ele reúne habilidades
para desempenhar bem aquele cargo. E depois dessa análise,
votar de forma consciente”, orienta a presidente do Tribunal
Regional Eleitoral de Mato Grosso, Maria Helena Póvoas.

Operação Tartaruga dos servidores
municipais de Manhuaçu
Dizem que os servidores públicos
de Manhuaçu estão revoltados com o
prefeito e com a Secretária Giovania,
servidores que estiveram conversando
com a secretária, saíram da reunião
muito chateados: “veja você a secretária propôs para que os servidores esperem até novembro. Ninguém aceitou,
perceberam que era embromação. A
tesoureira propôs de dar a resposta na
segunda-feira 5 de setembro. Creio que vai ter uma resposta.
Mas a Operação Tartaruga continua.
Como sempre eles começaram falando dos gastos da prefeitura, da diminuição da receita e que tinham oficializado
o sindicato em abril e quando melhorasse a arrecadação
poderia voltar a negociação. Que prefeito é esse que não tem
planejamento e nem prioriza a saúde e educação.
Esperar até novembro jamais, já esperamos muito tempo e
chega de embromação”. Argumenta as professoras.

O jeitinho brasileiro no Senado
A indignação do povo brasileiro que deseja justiça e
cumprimento da constituição fez com que alguns partidos
recorressem ao STF para barrar votação fatiada do impeachment. O PSDB, DEM, PPS e PMDB e Solidariedade entraram no dia (2) no Supremo Tribunal Federal (STF) com um
mandado de segurança para questionar a votação fatiada do
impeachment de Dilma Rousseff. Na ação, as legendas pedem
que a Corte anule a votação que garantiu à ex-presidenta
habilitação para exercer cargos públicos.
Nas ações, as legendas pedem que seja concedida liminar
para inabilitar Dilma para exercer função pública até deci-

são de mérito sobre a legalidade da votação separada. De
acordo com os advogados dos partidos, a inabilitação é pena
vinculada ao afastamento definitivo e não pode ser decidida
separadamente.
“A nomeação da presidente cassada para qualquer cargo
público causa enorme instabilidade social e risco para a segurança jurídica. Especialmente para a população em geral,
que confia no funcionamento de um modelo constitucional
– muito claro, neste ponto – e é surpreendida com um arranjo
que enfraquece as consequências e as penas previstas para
a condenação por crime de responsabilidade”, diz a petição.
Até o momento, a Corte já recebeu pelo menos pelos 10
recursos questionando a votação separada. As ações foram
protocoladas pelo PSL, Associação Médica Brasileira
(AMB), cidadãos comuns e pelos senadores Álvaro Dias
(PV-PR) e José Medeiros (PSD-MT).

Economia começa a dar
sinais de recuperação
Salário mínimo: O governo trabalha com cenário de
recuperação da economia, prevendo crescimento de 1,6%
em 2017 e queda na inflação, prevista para 4,8%. O salário
mínimo, hoje de R$ 880, deve passar para R$ 945,80 em
janeiro (reajuste de 7,47%). Ele serve de base de cálculo para
grandes despesas como aposentadorias e pensões do Regime
Geral de Previdência Social, que sobem de R$ 507,8 bilhões
para R$ 562,4 bilhões (42,7% do total de gastos primários),
e programas sociais como o Bolsa Família, com R$ 29,7
bilhões. Na saúde serão aplicados R$ 94,9 bilhões e na
educação, R$ 33,7 bilhões, excluindo despesas com pessoal.
Os gastos com o funcionalismo federal estão estimados em
R$ 169,8 bilhões (12,9% do total das despesas primárias) e
os com aposentados e pensionistas da União, em R$ 114,2
bilhões (8,7%). As despesas obrigatórias, como transferências a estados e municípios e vinculadas a áreas específicas,
como saúde e educação, devem chegar a R$ 1,067 trilhão,
contra R$ 988,3 bilhões em 2016. Cortes só podem ocorrer
nas despesas discricionárias, com estimativa de R$ 249,4
bilhões em 2017, contra R$ 252,2 bilhões em 2016.

A política deve ser feita com respeito
Os jovens
querem mudar
a maneira de se
fazer política em
Lajinha, veja o
que disse o jovem Pedro Henrique Fialho: “É
maravilhoso ver
o sorriso dos
cidadãos ao se
depararem com
candidatos honestos, íntegros e de coragem. Nossa Lajinha
precisa de união, respeito e mudanças! Graças à Deus, durante todos estes dias de campanha, pudemos notar o quanto
os candidatos da Coligação "Coragem Pra Mudar", composta
pelos partidos PMDB, PT, PR e PCdoB, foram bem recebidos
nas casas que visitaram. Vamos continuar assim, sempre de
mãos dadas, valorizando cada eleitor (a). Que Deus, nosso
Pai, continue a nos iluminar durante toda a caminhada e que
possamos seguir em frente, mostrando nossas propostas de
renovação.
OBS.: Em nenhum momento tive a intenção de ofender os
demais candidatos. Respeito à cima de tudo.

PMDB vai expulsar
senadora Katia
Abreu
A senadora Katia Abreu (TO)
atuou para defender a ex-presidente Dilma Rousseff durante
o processo de impeachment e
a relação da parlamentar com o
PMDB ficou prejudicada.
O blog de Matheus Leitão, do

G1, conversou com peemedebistas que confirmaram que
a ex-ministra de Dilma será expulsa do partido e que o
processo deve começar em breve. O partido ainda discutiu
o caso de Roberto Requião (PR), outro senador do PMDB
que votou contra o impedimento da ex-presidente.
A publicação explica que a legenda considera que Katia
está na vida política "de passagem, muda de posição, de
partido e de lado com muita facilidade e rapidez", disse
um peemedebista que acredita que Katia não é e não tem
nada com o PMDB.
A senadora atuou incansavelmente contra o impeachment de Dilma e pequenos grupos do PT já chegam a
cogitar o nome de Katia Abreu para estar numa eventual
chapa em 2018 como vice de Lula, caso o ex-presidente
seja candidato ao cargo.

Grande manifestação em
Santana do Manhuaçu

Rosa é candidata a prefeita de Santana do Manhuaçu pelo
PDT na coligação JUNTOS PELO PROGRESSO DE SANTANA. Vice: Ze Marambainha. Fizeram uma concentração
no Centro da cidade, onde puderam falar aos eleitores de seu
plano de governo para Santana do Manhuaçu.

PT vai perder 90% das prefeituras esse
ano, mostra pesquisa...
“Em 2002, o Partido dos
Trabalhadores conquistou 619
municípios. A atual crise política já fez esse número cair para
algo próximo de 500. E o pleito
marcado para outubro deve fazer
estragos ainda maiores. ”
No Nordeste, onde é mais
forte, candidatos do partido
só tem alguma chance em 8%
das disputas e nem há como
reclamar, pois, se trata de um
levantamento encomendado pelo próprio partido para consumo interno. Contudo, a Coluna do Estadão teve acesso ao
resultado e, caso se confirme, o fim do PT estará mais próximo que imagina seus opositores – e temem seus seguidores.

Manhuaçu: a falta que
faz um bom gestor
Prefeito de
Manhuaçu, usa
CTR C +CTR
V em plano
de governo e
esquece de alterar o nome
da cidade, foto
retirada do plano de governo
no próprio site
do TSE. Quem
se lembra da
logomarca de
Londrina Paraná. A propriedade intelectual hoje é um crime dos mais praticados.
Infelizmente muitas pessoas não tem ideia dos direitos, e
tendo preguiça e incapacidade leva a.
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"A senhora deveria estar presa”.

Renan Calheiros reagir assim aos gritos de “canalha” por parte de Gleisi Hoffmann

TEMER PROIBIU A ‘CAÇA ÀS BRUXAS’ NO ITAMARATY

quem vai julgar o caso do tríplex do Guarujá.

O presidente Michel Temer não se chateou com críticas de
diplomatas à nomeação dos três ex-ministros de Relações
Exteriores de Dilma Rousseff para chefiar postos estratégicos no exterior. Os governos de Lula e principalmente
de Dilma são acusados de perseguir diplomatas que não
rezavam na cartilha do PT. Temer disse a esta coluna que
sua orientação é que o governo não ceda à tentação da
“caça às bruxas”.

CORONEL SARUÊ

‘ESCOLHA PROFISSIONAL’

Candidato a prefeito de Maceió, Gustavo Pessoa (PSOL)
compara Renan Calheiros ao “Coronel Saruê”, vilão da
novela: “Por trás de suposto cosmopolitismo, oculta seu
modus operandi truculento”. Ele acusa Renan de “tentar
transformar Alagoas em propriedade pessoal”.
REDE DE MAL-ESTAR

Apesar de ser ele quem bate o martelo, a escolha dos embaixadores será sempre profissional, a cargo do Itamaraty,
afirmou Michel Temer.

A defesa veemente de Randolfe Rodrigues (AP) para o
fatiamento do impeachment gerou grande mal-estar na
Rede: Marina Silva foi a primeira a contestar a manobra. O
senador evitou comentar.

ESTADO DE CHOQUE

VAMOS COM CALMA

O governo provocou choque no Itamaraty ao nomear Antônio
Patriota para o ambicionado cargo de embaixador em Roma.

O Palácio do Planalto avisou a aliados que não tolerará
resistência ao controle de gastos públicos. Quem estiver
fora do clima da proposta, corre risco de ser convidado a
ficar na oposição.

PRÊMIO A FIGUEIREDO
Outro ex-chanceler, Luiz Alberto Figueiredo, que ficou pouco tempo no cargo, foi nomeado para chefiar a embaixada
do Brasil em Lisboa.
PONTA DE LANÇA NA ONU
Mauro Vieira, derradeiro ministro das Relações Exteriores
de Dilma, foi designado para chefiar a missão do Brasil
junto à ONU.
SANGRIA EM DIÁRIAS NA ‘ERA PT’
FOI DE R$ 8,5 BILHÕES
Os governos de Lula e Dilma gastaram mais de R$ 8,5
bilhões em diárias para servidores do Executivo, nos 13
anos e 4 meses de gestão petista. Em 2004, Lula acrescentou R$ 385,6 milhões aos ganhos dos servidores com
diárias, que atingiram R$ 1,08 bilhão em 2010. Dilma não
estancou a sangria, que seguiu no mesmo patamar. Do
início do 2º mandato de Dilma até maio, as diárias nos custaram R$ 803 milhões.
COINCIDÊNCIA?
Os gastos com diárias para funcionários do governo federal atingiram R$ 1 bilhão em 2010 e 2014, quando Dilma
disputou eleições.
PRÉ-IMPEACHMENT
Somente em 2016, até ser afastada pelo Congresso, o governo Dilma distribuiu R$ 104,7 milhões em diárias.
ROMBO INEVITÁVEL
Dilma, no seu primeiro mandato, aumentou os gastos com
diárias, em média, em 12,3% todos os anos.
DIFERENÇA
Na China, após em discurso agradar os ouvidos de empresários brasi leiros, o presidente Michel Temer se dispôs
a ouvi-los, um a um, pacientemente. Comparações com a
irascível Dilma foram inevitáveis.
PRESSÃO
O presidente do PMDB, Romero Jucá (RR), terá de administrar a pressão para expulsar a senadora Kátia Abreu
(TO). Adversários de Roberto Requião, que o chamam de
“Maria Louca”, pedem o mesmo.

CANTINHO DE FÉ
por

Pr. João Soares
da Fonseca
jsfonseca@pibrj.org.br

KÁTIA QUEM?
Nova velha amiga de Dilma, Kátia Abreu (PMDB-TO) já
chamou o MST de “Movimento Sem Lei” e Lula de “bandido”. O jornal The Guardian a classifica como “a mais proeminente e perigosa parlamentar do Brasil”.
PENSANDO BEM...
...virou pó aquela pose de Dilma como “gestora” ou “gerentona”, ao tomar posse pela primeira vez: 65 meses depois,
é rejeitada até pelo próprio partido.
TRAMA DO ‘FATIAMENTO’ DEIXOU
OPOSIÇÃO PERPLEXA
A antiga oposição a Dilma e ao PT ainda permanece atordoada com a trama do presidente do Senado, Renan Calheiros, para “fatiar” o impeachment. Apesar dos indícios de
que o “estupro coletivo” da Constituição foi uma jogada para
“melar” o impeachment e torná-lo sujeito a recursos no Supremo Tribunal Federal (STF), há senadores ainda achando
que Renan apenas foi “gentil” com a ex-presidente.
TEATRO SENADO
O conchavo para “fatiar” o impeachment foi selado em jantar de Renan com o PT no dia em que ele se disse “indignado” com Gleisi Hoffmann.
CATATONIA
Senadores da antiga oposição não se perdoam: eles não
perceberam o golpe do “fatiamento” sendo armado debaixo
das suas barbas.
CAIU A FICHA
Agora os senadores entendem as visitas inapropriadas do
presidente do Senado, Casa Julgadora, à presidente cujos
crimes julgaria dia 31.
CASO DE AMOR
“Há relação de amor entre PMDB (de Renan Calheiros) e
PT, um amor que não estava exposto”, diz o senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES).
LULA AGORA TEME SER PRESO
A QUALQUER MOMENTO

O ex-senador Pedro Simon (PMDB-RS) afirma que Michel
Temer tem uma página em branco. “Ele pode se tornar um
estadista ou cair nas armadilhas do PT, que prepara uma
campanha contra ele”, diz.

Para desespero do ex-presidente Lula, será mesmo o juiz
Sérgio Moro, da 13ª Vara de Curitiba, encarregado da Lava
Jato, o responsável pelo caso do triplex no Guarujá, litoral
paulista, onde foi indiciado. O ex-presidente é acusado de
crimes considerados graves, por isso quis virar ministro de
Dilma para ganhar foro privilegiado e escapar do juiz; apelou
ao Supremo, e até às Nações Unidas. Tudo resultou inútil.

UNIDOS PELO MEDO

CRIMES

Dilma odeia Eduardo Cunha, que tem o maior desprezo
por Lula, e os três têm o medo em comum de cair nas
mãos do juiz Sérgio Moro. Lula já caiu: o magistrado é

Lula pode ser preso a qualquer momento. Ele pode ser condenado por corrupção, ocultação de patrimônio e lavagem
de dinheiro. no caso do triplex e do sítio Santa Bárbara.

PÁGINA EM BRANCO

Amauri, Salazar, Slaib e Walace Pinheiro em Ipanema

Quer Agradar a Quem?

L

uís 14 (1638-1715), rei da França, passou à história
como “o grande”, ou “o rei sol”. Questiona-se se de
fato teria dito a frase famosa: “O Estado sou eu”.
Seu gosto pelo luxo exagerado se vê no requinte com
que construiu o Palácio de Versalhes. Seu reinado, de
72 anos e 110 dias, é o mais longo da história europeia.
Diz a história que todo domingo, Luís 14 ia infalivelmente à igreja. E porque ele frequentava, a igreja ficava
superlotada. As pessoas vinham de longe para participar
das reuniões. François Fenelon era o pregador, e ele
atraía as multidões.
Num domingo de manhã, o rei Luís foi à igreja, e
quase ninguém estava lá. Ele achou estranho que tão
pouca gente ali estivesse, e perguntou depois a Fenelon
o que havia acontecido. Fenelon respondeu com arriscada franqueza: “Durante a semana, publiquei que Vossa
Majestade não estaria presente ao culto deste domingo.
Desta forma, Vossa Majestade pode saber quem vem por
causa de V.M., e quem vem por causa de Cristo.
Quem tem o excelente hábito de frequentar igreja
desde criança precisa fazer um exame constantemente
e se perguntar com toda honestidade: por que estou indo
à igreja? O que espero ver lá? Estou indo por causa do
órgão de tubos? Por causa do coro? Por causa do pastor?
Por causa dos amigos?
Cristo deve estar no centro do nosso culto, tanto o pessoal quanto o coletivo. Daí Paulo recomendar: “Àquele
que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do
que pedimos ou pensamos, pelo poder que age em nós,
a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas
as gerações, para todo o sempre. Amém” (Ef 3.20-21).
Note isso: “a ele seja a glória na igreja”. O grande
pregador inglês, Charles Spurgeon, disse: “Quando a
antiga fé desaparece e o entusiasmo pelo evangelho é
extinto, não é surpresa que as pessoas busquem outras
coisas que lhes tragam satisfação. Na falta de pão, se
alimentam de cinzas. Rejeitando o caminho do Senhor,
seguem avidamente pelo caminho da tolice”.
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Sobre o Quociente Eleitoral (QE)

O

quociente eleitoral define os partidos e/ou coligações que têm direito a
ocupar as vagas em disputa nas
eleições proporcionais, quais
sejam: eleições para deputado
federal, deputado estadual e
vereador.
"Determina-se o quociente
eleitoral dividindo-se o número
de votos válidos apurados pelo
de lugares a preencher em cada
circunscrição eleitoral, desprezada a fração se igual ou inferior a meio, equivalente a um, se
superior" (Código Eleitoral, art.
106). Ou seja, caso a parte fracionária do resultado da divisão
seja menor ou igual a 0.5, ela é
desprezada. Caso contrário, é
arredondada para cima.
"Nas eleições proporcionais,
contam-se como válidos apenas
os votos dados a candidatos
regularmente inscritos e às
legendas partidárias" (Lei n.
9.504/97, art. 5º). Ou seja,
votos em brancos e nulos são
desprezados.
Obs.: anteriormente à Lei n.
9.504/97, além dos votos nominais e dos votos de legenda, os
votos em branco também eram
computados no cálculo dos
votos válidos.

Após o cálculo da 1ª Média, repete-se a operação para
o preenchimento das demais vagas remanescentes:

Logo, apenas os partidos A e B, e a coligação D, conseguiram atingir o quociente eleitoral e terão direito a
preencher as vagas disponíveis.

O

quociente partidário define o número
inicial de vagas que caberá a cada partido
ou coligação que tenham alcançado o
quociente eleitoral.
"Determina-se para cada partido ou coligação
o quociente partidário, dividindo-se pelo quociente eleitoral o número de votos válidos dados

É

sob a mesma legenda ou coligação de legendas,
desprezada a fração" (Código Eleitoral, art. 107).
"Estarão eleitos tantos candidatos registrados
por um partido ou coligação quantos o respectivo
quociente partidário indicar, na ordem da votação
nominal que cada um tenha recebido" (Código
Eleitoral, art. 108).

Cálculo da Média

o método pelo qual ocorre a distribuição
das vagas que não foram preenchidas pela
aferição do quociente partidário dos partidos
ou coligações. A verificação das médias é também
denominada, vulgarmente, de distribuição das
sobras de vagas.
"Os lugares não preenchidos com a aplicação
dos quocientes partidários serão distribuídos mediante observância das seguintes regras (Código
Eleitoral, art. 109):
I - dividir-se-á o número de votos válidos atri-

buídos a cada partido pelo número de lugares por
ele obtido, mais um, cabendo ao partido que apresentar a maior média um dos lugares a preencher;
II - repetir-se-á a operação para a distribuição
de cada um dos lugares.
§ 1º O preenchimento dos lugares com que cada
partido for contemplado far-se-á segundo a ordem
de votação recebida pelos seus candidatos.
§ 2º Só poderão concorrer à distribuição dos
lugares os partidos e coligações que tiverem obtido
quociente eleitoral. "
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Relação completa dos candidatos para a

15

40

A

23

20

12

s Eleições para 2016 em Manhuaçu, contarão com 5 candidaturas para a prefeitura que são: Cici
Magalhães (PMDB) 15, Maria Imaculada (PSB) 40, Sérgio Breder (PPS) 23, Vinícius Resende
(PSC) 20, e Nailton Heringer (PDT) 12. Para a Câmara Municipal são: 235 concorrentes pleiteiando uma das 17 cadeiras do legislativo de Manhuaçu. Com base na plataforma do Tribunal Regional
Eleitoral de Minas Gerais, confira os nomes dos candidatos / nome de urna e a qual coligação pertencem.

COLIGAÇÃO ALIANÇA (PROS, PRB, PT do B)
ADEMAR FLORENZANDO.................... ADEMAR FLORENZANO DE OLIVEIRA...................... 90888............ PROS
ALESSANDRO CARATINGA ................ ALESSANDRO ROSA .................................................. 90936........... PROS
ALLAN DO ALAOR ................................ ALLAN JOSE QUINTAO............................................... 90000 ........... PROS
ANA CAROLINA..................................... ANA CAROLINA SOARES VON RANDOW ................ 90890........... PROS
CAMILO ................................................. CAMILO ANDRADE FILHO ......................................... 90173 ........... PROS
CHIQUINHO DO BRAS ......................... FRANCISCO MAURICIO DA COSTA ........................... 10223 .............. PRB
CRISTIANO DO BAIRRO SANTANA..... CRISTIANO MARCOS................................................ 90190........... PROS
DIVA ABREU ......................................... DIVA ABREU ................................................................. 90333 ........... PROS
GENI DO PALMEIRAS .......................... GENI DO CARMO DE CARVALHO .............................. 90999 ........... PROS
GIOVANNI PROFESSOR ...................... GIOVANNI MAGESTE HOTT....................................... 90200........... PROS
GODOY ................................................. EDSON VALENTIN GODOY........................................ 90456........... PROS
GRAZI .................................................... ERICA GARCIA PEREIRA ............................................ 10345 .............. PRB
JORGE DO IBERIA ............................... JORGE AUGUSTO PEREIRA ...................................... 10262.............. PRB
JOSE PEDRO MUNIZ ........................... JOSE PEDRO MUNIZ .................................................. 90223........... PROS
JUAREZ ELOI ....................................... JUAREZ CLERES ELOI ............................................... 10023.............. PRB
LAIM ...................................................... LAIM RODRIGUES ALVES .......................................... 70680 ....... PT DO B
LUCIA MARIA ........................................ LUCIA MARIA MOREIRA RAMOS ............................... 10013 .............. PRB
MARILENE - TIA DA ESCOLA............... MARILENE LOURO EUCLIDES ................................... 90222........... PROS
MICHELE............................................... MICHELE CAVOLI ALBUQUERQUE ........................... 10123 .............. PRB
PASTOR AGENEZIO.............................. AGENEZIO TIMOTEO DE OLIVEIRA.......................... 90777........... PROS
PIRATA................................................... MARCO ANTONIO DE LIMA........................................ 90100 ........... PROS
RENATO DA PREFEITURA................... RENATO PEREIRA LEITE........................................... 90345........... PROS
TETÉ...................................................... NELCI ALVES GOMES.................................................. 90123............ PROS
WILLIAB DO SALAO.............................. WILLIAN MENDES........................................................ 90789............ P R O S
XORORO DESPACHANTE.................... JOSE ANTONIO VAZ.................................................... 90444............ PROS
COLIGAÇÃO AVANÇA MANHUAÇU (DEM, PEN, PHS, PSDB)
ABEL GOMES........................................ ABEL GOMES DE OLIVEIRA........................................ 31355.............. PHS
ALCEMIR FOTOGRAFO ....................... ALCEMIR MOREIRA DE JESUS .................................. 31455 .............. PHS
BATISTA DA FARMACIA........................ JOÃO BATISTA LACERDA........................................... 31321.............. PHS
BEATRIZ PAZELI................................... BEATRIZ HELENA NEVES MARQUES ....................... 23023 .............. PPS
BERENICE DO CARLOS TUR............... BERENICE MARIA FERREIRA DE SOUZA.................. 31222............... PHS
BIANOR BARRERITO............................ BIANOR NAPERIANO DA SILVA ................................. 51222.............. PEN
BRANCO DO AÇOUGUE....................... ANTONIO PINTO PEREIRA.......................................... 31200.............. PHS
CLEBER DA MATINHA........................... CLEBER DA PENHA BENFICA .................................... 31456.............. PHS
DANILO BONIFACIO............................. DANILO FABIO BONIFACIO ........................................ 45123............ PSDB
DRA IRENE............................................ IRENE ANNA DE OLIVERIA BARBOSA....................... 31800.............. PHS
ELIKA CMILO......................................... ELIKA CAMILO ............................................................. 31038 .............. PHS
ELIZABETE VIEIRA............................... ELIZABETE VIEIRA DA SILVA...................................... 31555 .............. PHS
FERNANDO CHAVES TEIXEIRA........... FERNANDO CHAVES TEIXEIRA.................................. 31444............... PHS
FERNANDO TIÚ..................................... FERNANDO DE ALMEIDA MENDES............................ 51223............... PEN
GENTIL PAZELI..................................... GENTIL PAZELI MARQUES.......................................... 25620...............DEM
GIDEON DO PAXA ................................ GIDEON LUCAS DE MOURA ...................................... 31777.............. PHS
GODO..................................................... WASHINGTON LUIZ MACIEL...................................... 31234............... PHS
INGRID DO SINDICATO........................ INGRID RAMOS DOS SANTOS ................................. 31789 .............. PHS
JAQUELINE DO CONSELHO................ JAQUELINE CAETANO PEREIRA............................... 31221.............. PHS
JOSE ADEVENIL.................................... JOSE HENRIQUE DE SOUZA...................................... 31123.............. PHS
JOSEMAR DA APAE.............................. JOSEMAR DOMINGOS DA SILVA............................... 31333.............. PHS
KARINA DO LABORATORIO................. KARINA DE FATIMA DOS REIS ................................... 31678 .............. PHS
KLAYRTON DE SOUZA......................... KLAYRTON ALVES DE SOUZA ................................... 45555 ............PSDB
LUCIENE DO PAXA............................... LUCIENE DA SILVA FERREIRA MARCELINO .............31168.............. PHS
MARCILIA APARECIDA.......................... MARCILIA APARECIDA PEREIRA DA PAIXÃO............ 31000............... PHS
NILTON DO SAE.................................... NILTON CESAR DE CRISTO ....................................... 31225 .............. PHS
PAULINHO DA PETRINA....................... PAULO JOSE VIEIRA................................................... 31231.............. PHS
ROBSON LACERDA ............................. ROBSON RAMOS LACERDA....................................... 31500............... PHS
S J DE MORAES ................................... SEBASTIÃO JANUARIO DE MORAES ........................ 31007 .............. PHS
SHIRLEY MIRANDA TEIXEIRA.............. SHIRLEY MIRANDA TEIXEIRA .................................... 31031.............. PHS
SIDNEY DA SANTA CLARA................... SIDNEY BARBOSA NASCIMENTO.............................. 31700.............. PHS
ZE GOELA / TRAIRINHA ....................... JOSE GERALDO DE OLIVEIRA .................................. 31699 .............. PHS

COLIGAÇÃO CONSTRUIR JUNTOS A CIDADE DE TODOS (PMDB)
ADILSON DIAS ( GIL GOMES)............. ADILSON DIAS DA SILVA ............................................ 15120 ........... PMDB
APARECIDA DO FLAVIO....................... MARIA APARECIDA DANIEL......................................... 15300 ........... PMDB
ATAIDES................................................. ATAIDES GONCALVES DE ABREU ............................. 15500 ........... PMDB
CLAUCIELE........................................... CLAUCIELI MARIA MARTINS....................................... 15900 ........... PMDB
CLAUDINEI............................................ CLAUDINEI AFONSO BARBOSA................................. 15152............ PMDB
ELIANE .................................................. ELIANE MARIA RIBEIRO.............................................. 15230............ PMDB
EURICO.................................................. EURICO MEDEIROS DE FARIA................................... 15350............ PMDB
FAUSTO BRAGA ................................... FAUSTO ATONIO BRAGA BASILIO.............................. 15222............ PMDB
FERNANDA............................................ FERNANDA V. DE OLIVEIRA GOMES DORNELAS.... 15015........... PMDB
FERNANDO ANDRADE (POPO)........... FERNANDO DE ANDRADE ......................................... 15150 ........... PMDB
FERNANDO DO FORUM....................... FERNANDO GONÇALVES LACERDA ..........................15112 ........... PMDB
HERALDO.............................................. HERALDO TADEU GRAIZE GARCIA........................... 15100 ........... PMDB
JADIR ENFERMEIRO............................ JADIR GERVASIO GOMES.......................................... 15155 ........... PMDB
JANIO DO CATINGA.............................. JANIO GARCIA MENDES ............................................ 15555............ PMDB
JAQUELINE THULER............................ JAQUELINE THULER DA SILVA................................... 15987............ PMDB
JOSE EUGENIO.................................... JOSE EUGENIO DE ARAUJO TEIXEIRA .................... 15000 ........... PMDB
JUNINHO LINHARES............................. JOAO GONÇALVES LINHARES JUNIOR.................... 15345............ PMDB
MARLENE DE FATIMA........................... MARLENE DE FATIMA ................................................. 15777 ........... PMDB
MARTA AGUIAR..................................... MARTA RODRIGUES DE AGUIAR................................15110........... PMDB
MEIRE BAIA........................................... ROSIMEIRE MONEIRA LOPES ....................................15611........... PMDB
MILTON ( PEZÃO).................................. MILTON SANTOS DE SOUZA....................................... 15262............ PMDB
NET DELEGACIA................................... NAT KING COLE RODRIGUES DOS SANTOS ........... 15456 ........... PMDB
PEDRO CEBOLA................................... PEDRO CARLOS MARTINS......................................... 15567............ PMDB
SILVERIO DUTRA.................................. SILVERIO MAGALHAES DUTRA ................................. 15190 ........... PMDB
TATU....................................................... JEFFERSON ANTONIO FERREIRA PAES................... 15122............ PMDB
VANTIUL MARTINS................................ VANTUIL MARTINS DA SILVA....................................... 15650............ PMDB
COLIGAÇÃO JUNTOS SOMOS FORTES (PSD, SD)
ADALTO DO SINTRACOM.................... ADALTO DE ABREU CAVALCANTE............................. 77123..................SD
ANA LUCIA............................................. ANA LUCIA DE ANDRADE ........................................... 77007 .................SD
ANTONIA MARIA DE CERQUEIRA....... ANTONIA MARIA DE CERQUEIRA............................... 55999............... PSD
CARLOS CLEMENTE............................ CARLOS CLEMENTE DOS REIS................................ 77321 .................SD
CINTIA SOUZA....................................... CINTIA DE SOUZA COSTA .......................................... 77331 .................SD
DILSON DUTRA..................................... DILSON DIAS DUTRA.................................................. 55222 .............. PSD
DINEIZIN DA MATINHA.......................... VALDINEI DE SOUZA.................................................. 77000 .................SD
DIONISIO............................................... ONOFRE JANUARIO DA SILVA ................................... 77333................. SD
ELIANE DE SOUSA .............................. ELIANE DE SOUSA ...................................................... 77544 .................SD
ELZONIDE SOUZA................................ ELZONIDE SOUZA FAGUNDES .................................. 77999 .................SD
FABRICIO SOUZA SANTOS.................. FABRICIO SOUZA SANTOS ........................................ 55007 .............. PSD
GAROTINHO.......................................... ROBERVAL ANTUNES ................................................. 55055 .............. PSD
GERALDINHO ENFERMEIRO .............. GERALDO ALVES DE CRISTO ................................... 77444 .................SD
HELTON ARCANJO............................... HELTON APARECIDO A. DO NASCIMENTO .............. 55567 .............. PSD
JAIMINHO.............................................. JAIME RODRIGUES FERREIRA ................................. 77456................. SD
JUCIMAR COFRIN ................................ JUCIMAR DA ASSUNCAO ARRUDA ........................... 77077 .................SD
LUCIA MACHADO.................................. MARIA LUCIA DA SILVA MACHADO ............................ 55111.............. PSD
MARIA IMACULADA.............................. MARIA IMACULADA DE OLIVEIRA.............................. 77888................. SD
MARILANDES DE SA............................ MARILANDES DE SA ................................................... 77777 .................SD
NELSON DA AMBULANCIA................... NELSON DE ABREU .................................................... 77234 .................SD
NEM DA LOJINHA.................................. SEBASTIAO FRANCISCO FILHO ................................ 77633 .................SD
NILSON DANGELO............................... NILSON DANGELO CICARINI HOTT.......................... 55777.............. PSD
OSMARINO............................................ OSMARINO VIEIRA DOS REIS ................................... 77222 .................SD
PAULINO ROXINHO.............................. PAULO ROBERTO SIMAO............................................. 77111 .................SD
PAULO GARCIA .................................... PAULO AFONSO DE SOUZA ....................................... 77032 .................SD
ROGERIO PEREIRA.............................. ROGERIO VICENTE PEREIRA.................................... 55331 .............. PSD
RONALDO MARCENEIRO.................... RONALDO SILVA ......................................................... 77555 .................SD
ROSA MARTA ....................................... ROSA MARTA DA SILVA .............................................. 55262 .............. PSD
SANDRO DA HONDA............................ SANDRO AMADO FERREIRA ..................................... 55333 .............. PSD
TAIS RIBEIRO ....................................... TAIS RIBEIRO FAGUNDES ......................................... 77071................. SD
TONY MIX.............................................. ANTONIO APARECIDO VIANA .................................... 55123 .............. PSD
VADIN..................................................... OSVALDO DE OLIVEIRA CARVALHO JUNIOR .......... 77789 .................SD
WILMA DE MORAES............................. WILMA DE MORAIS SILVERIO .................................... 55525 .............. PSD
ZECA DO ORONIDIO............................. JOSE LIMAS BRANDAO.............................................. 77602 .................SD
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disputa das eleições 2016 em Manhuaçu
COLIGAÇÃO JUNTOS SOMOS MAIS (PC do B, PSDC, PT)
ADENILZA ............................................. ADENILZA MARIA DA SILVA ........................................ 27123 ............PSDC
AFONSO PEZÃO................................... CARLOS AFONSO SANGI ........................................... 13680 ................. PT
APONISIA PROFESSORA .................... APONISIA DOS REIS ................................................... 27444............ PSDC
CHICO DO JUQUINHA.......................... FRANCISCO DE ASSIS DUTRA .................................. 13613................. PT
CRISTINA LOBATO................................ CRISTINA MARIA DE OLIVEIRA LOBATO .................. 27222............ PSDC
DANY BOY............................................. DANIEL MIGUEL BENEDITO ....................................... 27028 ............PSDC
ELENILTON MARTINS .......................... ELENILTON MARTINS VIEIRA .................................... 13610................. PT
ETEVALDO DUTRA .............................. ETEVALDO GONÇALVES DUTRA .............................. 65000 .......PC DO B
GERALDO PINTO.................................. GERALDO SOARES COELHO .................................... 27333 ............PSDC
GILSON CESAR (GILSINHO) ............... GILSON CESAR DA COSTA ........................................ 27777 ............PSDC
GRAÇA CIPRIANO................................ MARIA DAS GRAÇAS F. CIPRIANO MENDES ........... 13789 ................. PT
JOÃO DORNELAS ................................ JOAO BATISTA DORNELAS ........................................ 13456 ................. PT
JUAREZ MAROLO ................................ JUAREZ DA SILVA MAROLO ....................................... 13000 ................. PT
JYADY JACKELYN ................................ JYADY JACKELYN DA SILVA....................................... 65222 .......PC DO B
KELSON SANTOS ................................ KELSON SANTANA DOS SANTOS ............................. 65123 .......PC DO B
LUARA.................................................... LUARA REIS DA SILVA................................................ 65444 .......PC DO B
LUIS PAULO DO TAXI........................... LUIS PAULO DORNELAS DE OLIVEIRA ..................... 65065 .......PC DO B
MADRUGA DO AMACIANTE................. ANTONIO FRANCISCO DE LIMA ................................ 65246 .......PC DO B
MARCELO ENFERMEIRO..................... MARCELO DA FONSECA............................................ 65262 .......PC DO B
MIRIA DENTISTA .................................. MIRIA MARLENE LOYOLA PRATES ........................... 13123 ................. PT
PEDRO DE DOM CORREIA.................. PEDRO PAULO DE GUSMAO..................................... 27027 ............PSDC
PROFESSORA REGINA XAVIER.......... REGINA CELIA DE AQUINO XAVIER .......................... 65555 .......PC DO B
RENILSON TIO RE................................ RENILSON BATISTA DA SILVA .................................... 65015 .......PC DO B
RODRIGO ADMINISTRADOR............... RODRIGO JULIO DOS SANTOS ................................. 27345 ............PSDC
RONALDO DO YOUTUB....................... RONALDO RODRIGUES CARDOSO............................ 27111 ............PSDC
ROSANA FILHA DO JOTA..................... ROSANA CARLOS DA SILVA...................................... 27888 ............PSDC
VALDECIR( BANDOLA)......................... VALDECI LUCAS DE OLIVEIRA .................................. 27666 ............PSDC
VALERIA DINIZ (VAL) ........................... VALERIA DINIZ PIRES ................................................. 27555 ............PSDC
VALTAIR TORNEIRO ............................ VALTAIR ALVARES VALENTIM .................................... 65007 .......PC DO B
WALDIR DO PICOLÉ............................. WALDIR DOMINGOS DA SILVA .................................. 13333 ................. PT
ZE LUCIO DA ANTENA ......................... JOSE LUCIO PEREIRA ................................................ 27000 ............PSDC
ZÉ 40 ..................................................... JOSE DE OLIVEIRA MANCO ....................................... 65040....... PC DO B
ZÉ BASTIÃO.......................................... JOSE CRUZ DA COSTA ............................................... 13620 ................. PT
COLIGAÇÃO PDT (PDT)
ALISSON DO SILVERIO........................ ALISSON MENDES ALEXANDRE .............................. 12100 .............. PDT
ANA PAULA ........................................... ANA PAULA FERREIRA DAHER .................................. 12344 .............. PDT
BATISTA DO PULA-PULA ..................... JOSE BATISTA VIEIRA ................................................ 12000 .............. PDT
CABO ANIZIO........................................ ANIZIO GONCALVES DE SOUZA ............................... 12345 .............. PDT
FABIM CALDEIRA ................................. FABIO CALDEIRA ........................................................ 12223 .............. PDT
INGRID MANSUR ................................. INGRID AGUIAR MANSUR .......................................... 12555 .............. PDT
IRACEMA BATISTA ............................... IRECEMA BATISTA DE OLIVEIRA DIAS ...................... 12111 .............. PDT
LEILIANE FILGUEIRAS ........................ LEILIANE FILGUEIRAS ................................................ 12789 .............. PDT
ROMNEY DA IMOBILIARIA ................... ROMNEY BATISTA PEREIRA ...................................... 12222 .............. PDT
SARGENTO CLEBER MARCILIO ......... CLEBER MARCILIO FIGUEIREDO SOARES .............. 12193 .............. PDT
SARGENTO GERALDO ADAO ............. GERALDO ADAO DA SILVA......................................... 12800 .............. PDT
SEBASTIAO BRANDAO........................ SEBASTIAO DUTRA BRANDAO................................. 12642 .............. PDT
SEBASTIAO LOPES ............................. SEBASTIAO LOPES .................................................... 12444 .............. PDT
SENISI ROCHA ..................................... SENISI DE ALMEIDA ROCHA ...................................... 12123 .............. PDT
SILVANA PADEIRA ................................ SILVANA DAS GRACAS LOPES .................................. 12456 .............. PDT
SINVAL JUNIOR..................................... SINVAL DUTRA JUNIOR .............................................. 12333 .............. PDT
COLIGAÇÃO PR (PR)
AILTON .................................................. AILTON FAGUNDES .................................................... 22123................. PR
ALDERLUCIO (DEDÉ) .......................... ALDERLUCIO ALVES PRAÇA ..................................... 22200 .................PR
CIDA GOMES......................................... MARIA APARECIDA GOMES ....................................... 22340 .................PR
DIOCELIO (DIDI) ................................... DIOCELIO CRUZ DA COSTA....................................... 22130 .................PR
DOUTOR WELLINGTON ...................... WELLINGTON NAZARENO OLIVEIRA ....................... 22333 .................PR
ED BLOCOS ......................................... EDVALDO FERREIRA MIGUEL ................................... 22810 .................PR
GERSON BAIA....................................... GERSON BAIA DOS SANTOS ..................................... 22000 .................PR
HELIO FERREIRA.................................. HELIO FERREIRA........................................................ 22555 .................PR
JOAO PAULO ........................................ JOAO PAULO NUNES ................................................. 22630 .................PR
JOSE FERREIRA .................................. JOSE FERREIRA CHRISTINO FILHO ..........................22110 .................PR
JUNINHO TOTÓ..................................... FABIO JUNIOR GOMES .............................................. 22680 .................PR
MARILIA DE DOM CORREA.................. MARILIA NASCIMENTO DA SILVA .............................. 22380 .................PR
NELCY MARTINS ................................. NELCY DA SILVA MARTINS ........................................ 22820 .................PR
NEM SEGURANÇA ............................... MARCO ANTONIO VERISSIMO DO NASCIMENTO ... 22234 .................PR
NEUZA MIRANDA.................................. NEUZA MIRANDA MANSUR MOREIRA ...................... 22522................. PR
NICOLINA............................................... NICOLINA APARECIDA DE OLIVEIRA ........................ 22013 .................PR
PAULO 40............................................... PAULO CESAR DE OLIVEIRA ..................................... 22762 .................PR
PAULO ALTINO NENEM........................ PAULO CESAR ALTINO ............................................... 22222 .................PR

RENATO DA ITAMAQUINAS.................. RENATO DINIZ ............................................................. 22500 .................PR
RODRIGO DA CHOPERIA..................... RODRIGO DE OLIVEIRA ............................................. 22322................. PR
ROGEIRINHO........................................ ROGERIO FILGUEIRAS GOMES ................................ 22345 .................PR
SILVANIR................................................ SILVANIR DE SOUZA MOREIRA ................................. 22456 .................PR
VANESSA PAULA................................... VANESSA DE SOUZA PAULA ...................................... 22670................. PR
VASCAO................................................. VASCO FERNANDO MOTA RODRIGUES .................. 22650 .................PR
VIVIANE ZEFERINO.............................. VIVIANE ZEFERINO .................................................... 22777 .................PR
ZE DO PIROCA...................................... JOSE CARLOS FRUTUOSO ....................................... 22800 .................PR
COLIGAÇÃO PSC (PSC)
ADRIANA MELO.................................... ADRIANA MELO DE CARVALHO ................................ 20023 .............. PSC
ALICE DOMINGOS ALVES.................... ALICE DOMINGOS ALVES .......................................... 20444 .............. PSC
ANDERSON SÉRGIO DE MELO........... ANDERSON SÉRGIO DE MELO OLIVEIRA ................ 20000 .............. PSC
ANDRÉIA GARI...................................... ANDREIA MARIA MIGUEL DE FREITAS ......................20113.............. PSC
CARLIM RATINHO ................................ CARLOS ROBERTO DA COSTA .................................. 20999.............. PSC
CARMÉLIO............................................. JOSÉ CARMÉLIO CELESTINO JUNIOR ..................... 20777 .............. PSC
CELINHO AGAPTO................................ CÉLIO DE SOUZA GONÇALVES ................................. 20456 .............. PSC
CIRO....................................................... CIRO FERREIRA DE SOUZA ....................................... 20333 .............. PSC
CÁDIA SILVA.......................................... CÁDIA SILVA SANTOS ................................................. 20888.............. PSC
ISAC MACIEL......................................... ISAC MACIEL PINTO ................................................... 20407 .............. PSC
IVONETE SENA..................................... MARIA IVONETE DE SENA MELO .............................. 20331 .............. PSC
JOSUÉ FREITAS.................................... JOSUÉ ANTONIO DE FREITAS .................................... 20111 .............. PSC
MADRUGA............................................. AGUIMAR PEREIRA DA SILVA..................................... 20200 .............. PSC
MILODONHA.......................................... LUIZ PAULO PEREIRA ................................................ 20520 .............. PSC
MÁRCIO SILVA....................................... MÁRCIO SILVA............................................................. 20020 .............. PSC
NEREU DO CARMO.............................. NEREU EDSON DO CARMO ....................................... 20223 .............. PSC
ODÉCIO LUCIANO CALEGAR.............. ODÉCIO LUCIANO CALEGAR .................................... 20123 .............. PSC
PAULO BARBOSA DE ANDRADE......... PAULO BARBOSA DE ANDRADE ............................... 20222 .............. PSC
RAFAEL SILVÉRIO................................ RAFAEL SILVERIO DE SOUZA..................................... 20115.............. PSC
SANDRA BRAGA................................... SANDRA APARECIDA BRAGA EVANGELISTA ........... 20455 .............. PSC
VICTORIA DE RESENDE...................... VICTÓRIA BRAGA DE RESENDE............................... 20001 .............. PSC
ZÉ LABA................................................. JOSÉ DOS SANTOS DA SILVA .................................... 20196 .............. PSC
COLIGAÇÃO UM NOVO CAMINHO (PP, PSB, PTB)

BAIANO DA PONTE DA ALDEIA........... ANTONIO FELIZARDO DOS SANTOS .........................11345 .................PP
CABO FERREIRA.................................. JOSE FERREIRA DA SILVA .......................................... 11190 .................PP
CEARÁ................................................... ERIBERTO CARDOSO DE MELO ................................ 11120 .................PP
CHEILA DA PETRINA............................ CHEILA DIAS MENDES ................................................ 11177 .................PP
DANGELO MOVEIS USADOS............... NILSON DANGELO LABANCA..................................... 11567 .................PP
EDUARDO MORAES............................. EDUARDO LUCIO MORAES ....................................... 40444 .............. PSB
ELI DE ABREU....................................... ELI DE ABREU GOMES.................................................11234................. PP
GERALDO BAIA..................................... GERALDO MANGELO BAIA .........................................11789 .................PP
GERALDO PEDREIRO.......................... GERALDO FERNANDES DA CUNHA .......................... 40555 .............. PSB
HEB MARIA ........................................... HEB MARIA HERINGER MOREIRA .............................. 11123 .................PP
IRINEU RODRIGUES ............................ IRINEU RODRIGUES VIEIRA ...................................... 14123............... PTB
LEANDRO PADEIRO............................. LEANDRO CAMPOS DE ANDRADE ............................ 11112................. PP
MARCIO DA GLORINHA........................ ANGELO MARCIO GOMES DA SILVA ..........................11333................. PP
NEUZA DO MINEIRÃO ......................... NEUZA MARIA DE OLIVEIRA....................................... 11580................. PP
PELE DO TAXI....................................... EDVALDO SANTOS SILVA ........................................... 40777 .............. PSB
ROSELI DO SUS................................... ROSELI APARECIDA HENRIQUE................................ 40111 .............. PSB
SERGIO BREDER................................. SÉRGIO LUIZ BREDER JUNIOR .................................. 11101 .................PP
SILVIO DA PAMONHA ........................... SILVIO PEREIRA DOS SANTOS ..................................11555................. PP
SUELY DO EM VIDA ............................. SUELY RODRIGUES CALDAS.................................... 40222.............. PSB
SUNA...................................................... JONADIR GOMES .........................................................11222 .................PP
ZÉ RULINHA.......................................... JOSÉ GERALDO DAMASCENO ...................................11620 .................PP

Pesquisas eleitorais para
controle interno e registradas

(33) 3331-8409 *98887-8409
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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

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA (MG)
- GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL - Decreto
Municipal n° 460, de 29 de agosto de 2016 - Autoriza
ajustamento funcional de servidor que menciona e dá
outras providências. O PREFEITO DO MUNICÍPIO
DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA (MG) SR. WILLFRIED
SAAR, no uso de suas atribuições legais, conforme
Lei Orgânica Municipal e outras leis, inclusive a Lei
610/2005 e 688/10, e considerando laudos e pareceres técnicos no PA - PROCESSO ADMINISTRATIVO
- 0104-0005-0001-2016 Pedido de Ajustamento
Funcional, decreta: Art. 1º Fica autorizado o ajustamento funcional da servidora CLÁUDIA ÂNGELA DA
COSTA, CPF 012425916-21, com fundamento no
art. 14 da Lei nº 610, de 30.09.2005, em funções e
rotinas definidas pela SEMEC (Secretaria Municipal
de Educação, Desporto, Lazer e Cultura) através de
ato do Secretário Municipal, nos termos do Parecer
Técnico nº 01/2016, que aprovo, observado, tanto
quanto possível, o laudo médico de 10/5/2016. Parágrafo único. Deve ser feita comunicação ao DRH
(Departamento de Recursos Humanos) sobre o presente ajustamento para fins de estudo do impacto em
eventuais direitos concernentes àqueles previstos
na Lei 688/10 e suas alterações. Art. 2º A servidora
deverá assumir as rotinas burocráticas de apoio ao
funcionamento do conselho de que trata o Parecer
mencionado no art. 1º deste Decreto e ainda dos
Conselhos do Patrimônio Histórico e Cultural, bem
como assegurar seu pleno funcionamento, participar
de treinamentos técnicos para alimentação de sistemas e outros para que o Município de Conceição de
Ipanema possa seguir participando e recebendo a
cota-parte do ICMS-CULTURAL, e, sendo possível,
e atendendo ao que determina o laudo pericial, os
demais conselhos de participação popular da Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema. Art. 3º O
prazo de ajustamento inicial é de um ano, podendo
ser prorrogado por igual período após novo laudo médico, se mantidas a situação de saúde da servidora.
Art. 4º Fica delegado poderes ao titular da SEMEC
(Secretaria Municipal de Educação, Desporto, Lazer
e Cultura) para ajustar as funções da servidora ao
que determina orientação médica, devendo cumprir
as regras e parâmetros de boa convivência no serviço
público municipal. Art. 5º Este decreto entra em vigor
na data de sua publicação. Art. 6º Revogam-se as
disposições em contrário. Gabinete do Prefeito, em 29
de agosto de 2016. Willfried Saar, Prefeito Municipal.
José Aristides Gamito da Silva, SEMEC (Secretaria
Municipal de Educação, Desporto, Lazer e Cultura.

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

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA (MG) - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL - Decreto Municipal n° 461,
de 30 de agosto de 2016 - Autoriza aplicação subsidiária do
Decreto nº 44.646, de 21 de outubro de 2007 e suas alterações no âmbito do Município de Conceição de Ipanema e
dá outras providências. O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
CONCEIÇÃO DE IPANEMA (MG) SR. WILLFRIED SAAR,
no uso de suas atribuições legais, conforme Lei Orgânica
Municipal e outras leis, considerando o pedido da SEMOS
(Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos), por
meio do Serviço de Engenharia da SEMOS, da Prefeitura
Municipal de Conceição de Ipanema, e considerando não
existir, no Município de Conceição de Ipanema legislação de
uso e ocupação do solo urbano, e, tendo em vista ainda, a
nota oficial já emitida pelo Gabinete do Prefeito e Procurador
Geral do Município de Conceição de Ipanema sobre loteamentos urbanos, decreta: Art. 1º Fica, no âmbito da SEMOS
(Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos) e do
Serviço de Engenharia da SEMOS, da Prefeitura Municipal
de Conceição de Ipanema, autorizada a aplicação subsidiária
à Lei n° 6.766, de 19 de dezembro de 1979, do Decreto nº
44.646, de 21 de outubro de 2007 e suas alterações, decreto
estadual, até que a legislação municipal, em detalhes que
sejam úteis à Administração seja editada ou complementada.
Parágrafo único. A aplicação do Decreto nº 44.646, de 21
de outubro de 2007 e suas alterações é subsidiária à lei e
aplicado por analogia, prevalecendo as regras municipais
existentes, em primeiro lugar, se existir e aquelas autoaplicáveis e cabíveis existentes e vigentes no Estatuto das
Cidades. Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação. Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, em 30 de agosto de 2016. Willfried
Saar, Prefeito Municipal. Marcio do Nascimento Braum,
SEMOS (Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE

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

PORTARIA Nº 15 /2016
Define as atribuições da servidora Cláudia Ângela da
Costa, enquanto estiver em ajustamento funcional, na Secretaria Municipal de Educação de Conceição de Ipanema.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA em atendimento ao que
ordena o artigo 4º do Decreto Municipal 460/2016 de 29
de agosto de 2016 define as atribuições da servidora
CLÁUDIA ÂNGELA DA COSTA, enquanto estiver em
ajustamento funcional,
Art. 1º- A servidora CLÁUDIA ÂNGELA DA COSTA,
CPF 012425916-21, enquanto estiver em ajustamento
funcional, atuará na Secretaria Escolar.
Art. 2º - Serão atribuições da servidora:
I - Auxiliar nas ações dos conselhos: Controlar agenda,
registrar reuniões, redigir atas, acompanhar renovação
de mandatos;
II - Dar suporte específico ao Conselho de Patrimônio
Cultural:
a) Acompanhar os projetos vinculados aos ICMs cultural,
principalmente o projeto “Educar”,
b) Preencher as fichas exigidas pelo IEPHA, recolher
fotografias, elaborar relatórios, checar e-mails;
III - Cuidar da burocracia do Conselho Municipal de Esportes (nas necessidades atualmente existentes);
IV - Guardar e zelar pelos arquivos (dos conselhos):
a) Organizar correspondências, fichas, pastas;
b) Elaborar acervo da memória do município (fotos,
documentos históricos);
c) Dar suporte ao projeto “Resgatando a Memória”.
V - Atuar em outras necessidades sempre vinculadas
a ações administrativas do Departamento de Desporto,
Lazer e Cultura.
VI – Auxiliar no trabalho burocrático da Secretaria Escolar dentro dos limites do laudo médico da servidora de
10/05/2016.
Art. 3º - A servidora mencionada no artigo 1º cumprirá
a sua carga horária semanal de 40 horas dentro do período de funcionamento da Secretaria Escolar, das 8 às
16 horas.
Art. 4º – Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogam-se as disposições em contrário.
Conceição de Ipanema, 02 de setembro de 2016.
JOSÉ ARISTIDES DA SILVA GAMITO
Secretário Municipal de Educação, Desporto,
Lazer e Cultura
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Rapaz mata a ex-companheira e esfaqueia os pais dela

M

atipó/MG. Fabrício Santiago Martins, 21 anos,
está sendo procurado
acusado de matar a ex-companheira e tentar matar os pais dela
em Matipó, nesta quinta-feira,
01/09.
Segundo o registro da Polícia Militar, Fabrício Santiago
Martins vulgo “Ferro Velho”,

21 anos, chegou à casa da ex-companheira de posse de uma
faca. Ele entrou na residência e
golpeou a mãe dela Elizabeth Daniel Alves, 63 anos, no pescoço.
Em seguida, o autor golpeou
sua ex-companheira a vítima
Estefânia Alves dos Santos, 20
anos. A mulher foi atingida no
tórax. Fabrício fugiu levando a

faca usada no crime.
Ainda nesta quinta-feira, durante a madrugada, ele havia
esfaqueado o ex-sogro Moacir
Viana Lima de Oliveira.
As vítimas foram socorridas
por populares ate ao hospital.
Elizabeth ficou em observação e
a vítima Estefânia foi encaminhada em estado grave ao hospital na

cidade de Manhuaçu, onde veio
a falecer.
A ex-sogra relatou que as ameaças eram constantes. Estefânia
deixa uma criança de apenas 13
dias.
A Polícia Militar continua em
rastreamento com o objetivo de
localizar o acusado.
Carlos Henrique Cruz

Advogado é morto a tiros e corpo jogado em lagoa
SÃO JOÃO DO MANHUAÇU (MG) - O advogado e produtor rural José Pereira
Miranda, 76 anos, foi assassinado em sua propriedade rural
no córrego Caratinga, em São
João do Manhuaçu. Segundo
reportagem do Portal Caparaó,
o corpo foi encontrado numa
açude em frente à casa em que
morava na tarde de sexta-feira,
02/09.
A Polícia Militar trabalha
com a hipótese de latrocínio. O
advogado foi localizado dentro

do açude com as mãos e pés
amarrados. Havia uma perfuração a tiro na cabeça dele.
A perícia da Polícia Civil esteve no local e confirmou que o
corpo apresentava rigidez e estava boiando no açude, indicando
que a morte foi há mais tempo.
O Corpo de Bombeiros de
Manhuaçu foi acionado para a
retirada do corpo do açude.
Atualmente, o advogado
(foto ao lado) morava sozinho.
Toda a casa foi revirada. Foram
roubados objetos de valor, três

estavam em casa quando
o ex-marido dela chegou.
Claudilei arrombou a porta
da cozinha e estava armado
com uma faca de açogueiro.
Após invadir a casa, ele
entrou em luta corporal com
José Henrique. Depois de
esfaqueá-lo, partiu para cima
da ex-companheira. Nívia foi
morta com golpes nas costas
e no tórax. A mulher morreu
no corredor entre a cozinha e

a sala da casa. Havia vários
móveis derrubados e machas
de sangue pela casa toda.
José Henrique foi socorrido para um hospital em
Ponte Nova. O autor fugiu
após o crime e está sendo
procurado.
O perito da Polícia Civil,
Tadeu Alves Lana, esteve no
local e fez os levantamentos
da cena do crime.
Carlos Henrique Cruz

Ex-marido mata mulher e fere
o namorado dela a facadas

SERICITA (MG) - Nívia
Mirian de Souza Gomes, 35
anos, foi morta a facadas durante a noite de sábado para
domingo, 04/09, em Sericita.
O namorado dela também foi
esfaqueado. O autor do crime
é o ex-marido, Claudilei, que
está foragido.
Segundo a Polícia Militar de Sericita informou ao
Portal Caparaó, Nívia e seu
namorado José Henrique

Mulher diz ter sido estuprada em lavoura

Caiana/MG. Uma mulher, de 38 anos, procurou a
Polícia Militar para denunciar ter sido vítima de um
estupro na semana passada,
na zona rural de Caiana.
Segundo ela, por volta
das 11h30, estava em sua
casa e adentrou numa estrada de lavoura para ir até
a casa de uma vizinha. No
caminho havia uma Hilux
preta estacionada. Quando

passava ao lado do veículo,
um homem a abordou com
uma arma na mão e a fez
entrar no banco traseiro da
caminhonete, onde a obrigou fazer sexo.
A vítima disse não conhecer o agressor. Ela o descreveu como sendo branco, de
estatura média, cabelo preto,
com barba e bigode. Na ocasião ele usava uma bermuda
xadrez e uma camisa listrada

de azul.A mulher disse, ainda, que o autor a ameaçou
para que ela não contasse
nada ao seu esposo nem à
polícia. Que não adiantava
ela fazer denúncia já que era
pobre e ele era rico, e, segundo o agressor, pobre não
coloca rico na cadeia.
O caso foi registrado e está
sendo apurado pela polícia.
Informações do parceiro Portal Espera Feliz

armas (registradas) e o equipamento que faz a gravação
das imagens das câmeras de
segurança da fazenda.
Equipes da Polícia Militar
seguem em rastreamento na
tentativa de identificar a autoria
e prender o autor do latrocínio
(homicídio com objetivo de
roubo).
Carlos Henrique Cruz –
carlos@portalcaparao.com.
br – Envie informações e
fotos no Whatsapp do Portal
Caparaó 33 999 509 609.
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ENTRETENIMENTO
CAÇA-PALAVRAS
Atestado
A secretária do médico havia faltado ao
trabalho na véspera. O médico pergunta-lhe por que havia faltado.
- É que eu estava doente.
- A senhora tem um atestado médico? –
pergunta-lhe.
- Não senhor. Eu estava doente mesmo.

Joãozinho voltou da aula de catecismo
e pergunta ao pai: - Pai, por que quando
Jesus ressuscitou apareceu primeiro para
as mulheres e não para os homens.
- Sei não, meu filho! Vai ver é porque
ele queria que a notícia se espalhasse
mais depressa!

GÊMEOS – de 21/5 a 20/6 É preciso manter a calma e ter um pouquinho
de paciência para tentar domar a ansiedade que poderá acontecer neste
início de mês, sobretudo porque o eclipse afeta em cheio os geminianos.
Redobre a atenção no trânsito, isto é, para quem dirige. Procure encontrar
mecanismos de relaxamento para poupar as energias de seu corpo.
RELACIONAMENTOS: algumas dificuldades com parentes podem ocorrer
neste período. Muito cuidado com fofocas e mal-entendidos. Ouça mais e
fale menos. Bons momentos com amigos podem compensar e equilibrar o
humor com alegrias.

Moribundo mineiro

CÂNCER – de 21/6 a 22/7 Sua capacidade para lidar com vendas, com
o público e para vender uma boa imagem, por exemplo, no ambiente de
trabalho, destacam sua competência. Mesmo assim, o foco ainda continua
no lar, na família, na intimidade. Atenção no trânsito e ao atravessar ruas.
RELACIONAMENTOS: o momento é de maior comunhão com a pessoa
amada. Isso poderá, inclusive, reforçar a cumplicidade do casal com a
realização de planos para uma viagem futura para ampliar o conhecimento
cultural. Para quem estiver só, novos interesses podem despertar o coração.

O velhinho está nas últimas. O padre
ao seu lado para dar-lhe a extrema unção.
Ele lhe diz ao ouvido: - Antes de morrer,
reafirme sua fé em nosso Senhor Jesus
Cristo e renegue o demônio.
Mas o velhinho fica quieto. O padre
pergunta: - Por que você não quer renegar
o demônio?
- Enquanto eu não souber para onde eu
vou, não quero ficar mal com ninguém!

LEÃO – de 23/7 a 22/8 Sua capacidade de “apagar pequenos incêndios”
pessoais está em alta. Há oportunidades e determinação para lidar com
alterações de planos, além do incentivo de amigos e familiares para garantir
boas decisões. Sua capacidade de fazer acordos e ganhar uns trocados é
mais uma possibilidade.
RELACIONAMENTOS: se estiver solteira, é bem possível surgir alguém
que surpreenderá você e seu coração. Mas como manda a cartilha do bom
senso, muita calma nessa hora. Espere, veja, constate e decida com boas
informações na mão.

Chato

VIRGEM – de 23/8 a 22/9 Decisões e muita movimentação estão previstas
neste início de mês. Mesmo assim, com o eclipse em Virgem, é sempre bom
procurar domar um pouco as tarefas diárias e controlar um pouco mais a
ansiedade. Algo novo inicia e você agora está mais forte para poder contornar
dificuldades e participar ativamente de projetos.
RELACIONAMENTOS: preocupe-se com sua imagem diante de amigos
ou colegas de trabalho. Talvez seja possível a má interpretação de suas
palavras e até de atitudes. O cônjuge poderá exigir mais de você. Idem
para amizades, inclusive as superficiais tendem a se afastar. Evite fofocas.

sete erros

LIBRA – de 23/9 a 22/10 Mesmo com certa dificuldade neste início de
mês, pode esperar um sentimento expansionista e de otimismo com boas
possibilidades e ideias incríveis a partir de agora. Com o eclipse em Virgem,
um sentimento mais ligado à fé e a suas crenças podem ajudar a obter
respostas importantes para sua vida.
RELACIONAMENTOS: conversas tensas com amigos e rupturas podem
ser inevitáveis. Talvez até o afastamento temporário de grupos de amizades
pode acontecer. No amor, bons momentos a dois com criatividade podem
facilitar as conclusões do coração.

TRÊS BAIANOS
Numa segunda feira, às três horas
da tarde. Dois baianos encostados numa
árvore à beira da estrada debaixo de uma
sombra saboreando uma água de coco.
Passa um carro forte a uma grande velocidade sobre uma quebra molas e deixa um
pacote de dinheiro cair no chão espalhando
o dinheiro no asfalto sem perceber o carro
forte continuou seu caminho. Os dois baianos
vendo aquilo, passando 30 minutos, um deles
diz para o outro: Oh meu rei, se o vento virar
para o nosso lado meu rei, a gente fica rico…

ESCORPIÃO – de 23/10 a 21/11 Questionamentos, buscas por respostas
e um sentimento mais ligado à espiritualidade do ser, e isso envolve o aprimoramento do conhecimento para uma vida melhor, iniciará com a entrada
de Júpiter em Libra. Algo que trará uma nova maneira de pensar entre o
equilíbrio do corpo, da alma e dos prazeres que a vida permite.
RELACIONAMENTOS: será possível que questionamentos sobre quem
ama ou está no início de uma relação, provoque reações inesperadas da
pessoa amada. O humor e a própria paixão ficam inconstantes e isso pode
afetar a segurança tão sonhada pelos escorpianos de plantão.
SAGITÁRIO – de 22/11 a 21/12 Com a movimentação natural do momento,
será importante manter o foco nos objetivos mais imediatos e que sejam, no
caso, possíveis de se cumprir. Prometa somente o que conseguirá realizar.
Mudanças e novas perspectivas de trabalho estão em pauta, mas essa parte
já pode significar um novo olhar para a profissão.
RELACIONAMENTOS: contratempos podem acontecer, inclusive uma
maior lentidão dos planos a dois, justamente agora que a movimentação
entre começa a se acentuar. Sua liderança e determinação diante de equipes
pode fazer a diferença.

COISA DE MINEIRO
Dois mineirinhos estavam fazendo
“hora” após o almoço, sentados ali, à sombra de uma árvore, com aquela preguiça
toda, depois de capinarem a roça na parte
da manhã. Quando passa um “baita” de um
elefante, com seus mais de 2 mil quilos.
O Zé olha para o bicho e diz para o Juca.
-Coitado desse bichão né Juca? Cum
esse tamanhão todo, esse danado divia
era avuá né?
O Juca, com toda calma que é peculiar
aos mineiros, responde. -Num é Zé...!
E ficaram alí, olhando o elefante, lentamente se afastar. De repente, passa um
pombo, voado baixo, e lasca uma cagada
bem na cabeça do Zé.
Ele tira o “pito de paia” da boca, passa a
mão pela cabeça e, ao constatar o que havia
lhe caído das alturas, diz sem titubear: -...É
Juca, pensano bem, Deus “fais” as coisa
certin. Já pensô se esse bicho avuasse sô ?!?.

Astrológica por Claudia Vannini
ÁRIES – de 21/3 a 20/4 Setembro já começa movimentado e sujeito a mudanças repentinas em rotinas.
Algumas dificuldades em tentar acertar ações e para
lidar com pessoas interferem em seu estado de humor.
É preciso estabelecer metas na carreira profissional com
serenidade e clareza de pensamento, algo que cai em sua mão de bandeja
neste momento.
RELACIONAMENTOS: Júpiter garante bons momentos no amor e permite
um olhar mais contemplador, de admiração e também mais chegado ao
romantismo. Os planos e possibilidades positivas podem lhe surpreender.
É preciso paciência com familiares.
TOURO – de 21/4 a 20/5 Há um clima de festa e de alegria para curtir
boas sensações com pessoas de sua intimidade. A movimentação nesta
primeira semana está acentuada. A descontração ainda reina, mas com um
detalhe, é hora de começar a pensar em colocar os pés no chão e arregaçar
as mangas para focar no trabalho.
RELACIONAMENTOS: para quem estiver solteira e com chances de
iniciar algo com alguém, prepare-se para possíveis desencontros e desconfianças neste período. Conversas com familiares podem ficar tensas,
devido a cobranças.

Aula de catecismo

- Chato é aquele cara que você diz:
“Passa lá em casa” e ele vai mesmo.
- É aquele cara que conta tudo e ainda
entra em detalhes.
- É aquela pessoa que fala quando deveria estar ouvindo.
- É aquele cara que vai com você na
rua, mas para de 2 em 2 metros, porque
não sabe conversar andando.
- Um chato nunca perde o seu tempo.
Perde o dos outros.

HORÓSCOPO

CAPRICÓRNIO – de 22/12 a 20/1 Mudanças na forma de pensar
estão em pauta há algum tempo. Nunca é tarde para reavaliar posicionamentos e procurar estabelecer novas perspectivas para um futuro
próximo. Quem estiver cursando pós-graduação ou curso universitário,
talvez se depare com a necessidade de mudanças. Dogmas começam
a ser questionados.
RELACIONAMENTOS: turbulências na relação mais comprometida podem
ocorrer e ocasionar dramas na vida de um dos cônjuges. Saiba que situações
antigas podem voltar à pauta em conversas. Por sinal, o momento pede
cautela com má interpretação de fatos, gerando fofocas.

CURIOSIDADES
Sensação de fome tem origem no
esôfago - A sensação de fome provém de fibras
nervosas situadas na porção superior do esôfago
e não do estômago, como geralmente se supõe.
Quando a região é anestesiada, a fome desaparece
por completo. É a razão porque quem cheirar cocaína
ou fuma "crack" não se sente fome e emagrecem
muito rapidamente.
Por que sentimos cócegas? Sentir
cócegas é uma reação de pânico que o homem adquiriu para defender-se, respondendo rapidamente
ao perigo. Por isso, gera sempre uma risada nervosa
e desconfortável. Quando uma aranha tentava escalar
as pernas de um de nossos antepassados, eram as

cócegas que o faziam perceber e expulsar o bicho
sem precisar entender exatamente o que acontecia.
De certa forma, podemos dizer então que as aranhas,
escorpiões e insetos em geral são os responsáveis
pelos ataques de histeria que alguns de nós sentem
hoje ao ser cutucados pelos outros.
Primeira lei de trânsito limitava
a velocidade em 10 km/h - A primeira lei de
trânsito chamava-se Lei da Bandeira Vermelha e foi
promulgada em 1836, na Inglaterra. Além de limitar
em dez quilômetros por hora a velocidade máxima,
obrigava a que o carro fosse precedido por um homem
portando uma bandeira vermelha para alertar os pedestres, a no mínimo 60 metros de distância.

AQUÁRIO – de 21/1 a 19/2 Algumas dificuldades pontuais podem mexer
com seu humor nos primeiros dias de setembro. Há muita movimentação
esquentando o mercado e mudanças provenientes de ajustes na área financeira podem ocorrer de forma gradual, mas nada como sua boa sabedoria
e experiência para driblar os problemas.
RELACIONAMENTOS: a movimentação gradual entre sua rede de amizade, mesmo que seja pequena, poderá estimular a autoestima e quem sabe,
abrir portas. Você está com maior habilidade política e intuição aguçada no
amor. Se estiver só, novas experiências amorosas lhe atraem.
PEIXES – de 20/2 a 20/3 A saúde continua requerendo cuidados. Descansar, poupar o organismo e manter uma alimentação mais equilibrada no
meio de tanta movimentação cotidiana pode ser a saída. Decisões na área
financeira podem redefinir planos e ações. A realidade agora é nua e crua,
doa a quem doer.
RELACIONAMENTOS: amizades podem ser questionadas. Dramas de
um dos cônjuges podem ocorrer, e dessa vez, cobranças e situação do
passado vêm à tona para balançar o coreto. O caminho da conversa e do
bom senso pode ajudar bastante. Para quem estiver só, há o estímulo da
libido mexendo com o sangue e favorecendo encontros.
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Filho de Fátima e Bonner estaria em
depressão com divórcio dos pais
A notícia da separação de William
Bonner e Fátima Bernardes pegou o Brasil todo de surpresa e fez muita gente desacreditar no amor. Mas, poucos sabem
que quem realmente está sofrendo com
o divórcio é Vinícius, filho do casal de
apresentadores.
De acordo com a Revista Contigo! que
fez uma reportagem de capa sobre o fim
do casamento, a contratada da TV Globo
teria apenas exibido o desgosto do fim da
relação depois que o ex-marido decidiu sair de casa e que o filho,
Vinicius, de 18 anos, ficou deprimido com a situação.
O garoto trabalha nos bastidores da TV Globo e colegas de trabalho que não quiseram se identificar garante que o jovem anda
muito triste pelos cantos da emissora.

Após separação, internautas apontam
novo affair de Fátima Bernardes
Após anunciar no Twitter o término de
sua relação com o jornalista William Bonner, a apresentadora Fátima Bernardes e
seu ex-marido estão entre os assuntos
mais comentados na imprensa nacional.
Agora outro assunto começou a chamar a
atenção dos internautas.
Na quinta-feira (1), Fátima postou em
seu perfil no Instagram um foto com o
produtor Rafael Tupinamba, que também
trabalha no programa 'Encontro', da Globo. Na descrição da imagem, a apresentadora destacou que o rapaz
é bem mais jovem que ela: "Ele sabe tudo de TV. @rafatupy nem
era nascido, mas pode perguntar pra ele sobre a trilha, os atores, o
desfecho das novelas. Hj cuida com carinho do elenco que diariamente visita 'Encontro'. Parceria de sucesso", escreveu.
Após o post, os seguidores da apresentadora na rede social começaram a apontar o rapaz como o novo affair de Fátima. "Dona
Fátima, já arrumou outro?", questionou um seguidor. "Fátima está
certa... Deve partir pra outra", incentivou outro internauta. "Casal
bonito", observou um terceiro.
Fátima e William anunciaram a separação após 26 anos de casamento. O titular do "Jornal Nacional" e a apresentadora do "Encontro" divulgaram a notícia no Twitter, na noite de segunda-feira
(29), após o fim do telejornal da Globo.

Silvio Santos deixou de dar entrevista a Jô
Soares por medo da morte. Entenda!
Jô Soares protagonizou um momento inédito ao entrevistar Fausto Silva para a última temporada
de seu programa. E outro apresentador estava na mira do "Gordo":
Silvio Santos foi cotado para ser o
entrevistado do programa final da
última temporada da atração. No
entanto, o dono do SBT recusou o
convite por uma razão bem inusitada.
De acordo com a coluna "Terraço Paulistano", da revista "Veja
São Paulo", o apresentador eleito
a personalidade mais querida do Brasil está evitando conceder entrevista pois, quando visitou os Estados Unidos, no começo deste
ano, se consultou em um cigana. Lá, a vidente o teria aconselhado
a não dar entrevistas, pois, se o fizesse, poderia morrer logo após
uma delas. Famoso pelo jeito bem-humorado, Silvio teria, desde
então, evitado falar com a imprensa em geral.
Escalado para a próxima novela das onze, Alexandre Nero gravou, nesta quinta-feira (1º), sua participação no "Programa do Jô".
Enquanto o ator falava sobre a peça "O Grande Sucesso", o entrevistador o cortou, fazendo uma pergunta sobre o espetáculo. "E
no piano?", perguntou Jô. Imediatamente, Nero rebateu, rindo em
seguida. "Putz, ele não me deixa falar nada", exclamou o artista.

Thammy Miranda tem
candidatura impugnada
Thammy Miranda terá que rever seus
planos políticos. O ator foi pego de surpresa com a impugnação de sua candidatura ao cargo de vereador de São
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Paulo. O filho de Gretchen anunciou a decisão da Justiça, nesta
quarta-feira (31), em seu Instagram.
"Imaginava que minha campanha iria incomodar muita gente,
mas não que seria assim, tão rápido. Tem uma documentação que
é de praxe a entrega. Entreguei toda no prazo e extraviaram uma
certidão minha. E, por conta disso, a minha candidatura, por enquanto, está impugnada", desabafou em um vídeo postado em seu
perfil.
O artista avisou, contudo, que não irá desistir de concorrer a um
cargo político pelo Partido Progressista (PP) de São Paulo: "Os
meus advogados estão resolvendo tudo e vai dar tudo certo. Eu não
vou deixar de dar voz para quem não tem voz. Não vou deixar que
eles queiram que a gente continue invisível".
Por causa da carreira na Câmara dos Vereadores, Thammy recusou um papel na próxima novela de Glória Perez na Globo. O
folhetim, que irá ao ar na faixa das 21h, terá um núcleo de transexuais.

Mulher de Wesley Safadão pede perdão a ex
dele pela traição
A relação entre Wesley Safadão e
Thyane Dantas começou tumultuada, com acusações de traições
feitas pela ex do cantor, Mileide. Agora, segundo Fabíola Reipert,
colunista do R7, a atual resolveu amenizar a situação.
Thyane ligou para Mileide para pedir perdão e, de acordo com a
ex, está determinada em consegui-lo. Reipert apurou que a esposa
de Safadão começou a seguir a ex dele nas redes sociais, em mais
uma tentativa de aproximação.

Susana Vieira diz que ator comia cebola
para irritá-la em cena de beijo
Na quinta-feira (1), Susana Vieira
revelou durante sua participação no
'Vídeo Show', que um ator comia
cebola de propósito para beijá-la em
cena com bafo.
A atriz decidiu não revelar o nome
do profissional, mas disparou: "Eu
não podia falar para ele, então falei
para o estúdio inteiro que ele tinha
bafo -- [falei] para a figurinista, cabeleireira, maquiadora, câmera--, para ver se alguém tinha coragem de falar para ele. E ninguém
fez. Depois eu soube que ele não gostava de mim, que comia a
cebola só para me provocar", disse Susana.
Atualmente no comando do 'Vídeo Show', Susana chegou à
Globo em 1970 e já acumula 56 trabalhos realizados: 34 novelas,
quatro minisséries, seis séries, entre outros.

Ex-nora de Daniela Mercury reclama de
pensão e critica cantora
A cantora Tais Nader, ex-nora de Daniela Mercury, decidiu fazer um desabafo em seu perfil no Facebook e reclamou do pai de seu filho e da pensão que
recebe para a filha mais velha do casal,
neta da artista baiana.
Segundo a jovem, Gabriel Povoas
estaria pagando apenas R$ 176 para a
menina. "Nosso judiciário é ridículo ou
comprado?! Meus pais me ajudam, eu
ralo e nós vamos levando, tentando que ela não sofra com este
abandono. Sim, isso é um abandono. E, no caso de minha filha,
abandono de toda uma família paterna que é incapaz de perguntar
se ela precisa de algo e sabe de toda esta situação calada, quieta, se
valendo do afastamento proporcionado pela separação. Não falam
nada! Além de saber (pasmem) que o pai está pagando apenas isso
de pensão", escreveu.
Tais aproveitou para falar de Daniela e acabou ironizando o engajamento político da cantora, afirmando que ela seria “de acordo com o machismo” do filho. “Uma cantora famosa se dizendo
feminista sendo cúmplice de uma história clássica de machismo
caladinha. Sim, isso é machismo! É o caso clássico que acontece
com tantas mães, não só comigo: a mãe separou, tem a guarda e
paga a conta", acusou a jovem.
Para concluir seu texto, Tais quis deixar claro que sua filha não
passa necessidades por conta de seu esforço e que em nada depende da família do pai. "O pior é que tenho certeza de que eles se
omitem porque sabem que eu não deixaria, nem minha família, a
menina sem as coisas. Podem dizer por aí que tem uma netinha bonitinha e bem amparada pra chamar de família. Sabem que a menina faz inglês, piano, ballet, natação, viaja. Uma hora destas está
por aí sendo exibida como mais um prodígio musical da família.
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Agora SAIBAM sou eu e minha família, meus pais, que amparam
a criança, isso sem contar com o padrasto que também acaba por
contribuir com alimentos da enteada. As aparências enganam aos
que odeiam e aos que amam", concluiu.
O site 'Bahia Notícias' entrou em contato com Daniela Mercury,
mas a cantora não quis se pronunciar sobre o assunto.

Jady Bolt manda recado para Bonner após
separação: “Me liga”
Depois do affair com o jamaicano Usain Bolt, Jady
Duarte já mirou sua atenção
em William Bonner. Durante
participação no “Programa do
Porchat”, da Record, na última
terça-feira (30), a jovem brincou com o jornalista, recém-separado de Fátima Bernardes.
“Bonner, me liga”, disparou.
A carioca ainda deu dicas para a âncora do “Encontro”, da Globo, superar o término do casamento de 26 anos: “Tem que beber e
sair com as amigas”.
Notícia pelo mundo por causa da noite que passou com o atleta,
a morena confessou que está tentando aproveitar todas as oportunidades que ganhou desde que abriu o jogo sobre o affair.
“No início, fiquei assustada. E agora está tudo bem, está caminhando”, garantiu.

Repórter da Globo pede demissão para
cuidar da filha
Repórter do “Bem Estar”, Ana Brito pediu
demissão da TV Globo. A jornalista enviou
um e-mail aos colegas de empresa e alegou
que vai se dedicar à criação da filha, Beatriz.
"Educar um filho é uma tarefa árdua. E eu
quero que a minha filha cresça com uma base
muito sólida. Que saiba enxergar e respeitar
o outro. E só vou conseguir isso estando por
perto, dedicando tempo e energia. A Beatriz
já tem 6 anos e eu nunca pude cuidar dela como gostaria. É hora de
mudar isso", justificou, segundo o “Notícias da TV”.
Com 20 anos de carreira, a profissional trabalhou para os telejornais locais da emissora.
Nos bastidores, há rumores de que Michelle Loreto – que cobre
licença-maternidade de Mariana Ferrão -, Cinthia Toledo e Sabina
Simonato são cotadas para substituir Ana nas reportagens.

Faustão doa mais de 200
casas para funcionários
Com um dos salários mais altos da TV.
Faustão decidiu usar o dinheiro de forma
generosa. Desde 1989, quando foi contratado pela Globo, o apresentador presenteou mais de 200 funcionários com casas próprias. O âncora do
"Domingão do Faustão", no entanto, exigiu que os atos não fossem
divulgados. Tudo porque ele prefere ficar no anonimato, segundo
"Agora S. Paulo".

Globo estuda saída de Bonner do “JN”
No comando do “Jornal Nacional” há 20
anos, William Bonner começará a dar adeus
à bancada do telejornal. A Globo decidiu, aos
poucos, dar início a saída do jornalista. Espera-se que em dois ou três anos, o âncora seja substituído por Evaristo Costa.
Apesar disso, o apresentador continuará na
função de editor-chefe do noticiário, segundo o
jornal “Agora S. Paulo”.
O plano é que Bonner esteja à frente apenas de cobertura e reportagens especiais. Mas trabalho nos bastidores.
Procurada, a emissora carioca negou que esteja planejando retirar o jornalista da bancada.

Tom Cavalcante negocia retorno à TV Globo
Doze anos após trocar a Globo pela Record, Tom Cavalcante
pode voltar a estrelar um programa na emissora carioca. O humorista está negociando seu retorno ao Projac. O humorista disse em
entrevista ao programa "Morning Show", da Jovem Pan, na última
quinta-feira (1), que Fausto Silva foi quem intermediou o papo
do cearense com a alta cúpula global. Atualmente, o cearense tem
contrato com o Multishow onde estrelou a sitcom "Partiu Shopping" e humorístico "MultiTom".
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Manifestação dos servidores municipais de Manhuaçu

S

egundo a liderança dos
servidores
municipais a única
reivindicação que
eles fazem é o reajuste anual que era
para ter sido feito
em janeiro e não
foi feito. “Eles repassaram somente
para servidores que
ganha salário mínimo, quem ganhava um pouquinho
a cima do salário
mínimo ficou sem
o reajuste de 11%
que o governo deu
como inflacionário.
Nós não tivemos
nada, a inflação está
comendo o salário de todo
mundo e quem ganhava um
pouquinho mais que salário
mínimo agora em relação,
voltaram ao salário mínimo,
estamos tendo uma defasagem
de anos”. Aponta Glaucia

de se gastar sem prioridade,
que nós não sabemos onde
foram aplicados, mas gastos
para campanha, vai aparecer
dinheiro.
“Eu gostaria de falar que
ele pode ser dado até no dia
da eleição, nós não estamos
pedindo aumento, aumento
não poderia ser dado agora
de acordo com a lei, mas, o
reajuste sim.

Período eleitoral

Negociação
difícil

Para quem acha que o governo não pode reajustar os
salários por ser um período
eleitoral Glaucia explicou que
de acordo com a lei eleitoral o
reajuste é obrigatório e é anual

As autoridades municipais
alegam que a prefeitura não
tem dinheiro devido a crise,
mas os funcionários apontam falta de planejamento,
o problema foi a maneira

a população tem que ter um
pouquinho de sensibilidade
e saber que nós servidores
trabalhamos também para o
povo e que também precisamos da colaboração deles

dos pais, das pessoas que
estão nos apoiando para ver
que é uma reivindicação
justa, nós não estamos aqui
para falar mal de candidato
nenhum, não é porque é um

período eleitoral, é porque
nós começamos a negociação
desde janeiro e eles estão nos
enrolando, até o momento
estamos sem respostas”. Finaliza Glaucia
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