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Circulação: Território do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Nailton Heringer
TRE nega recurso da
candidata Rosa de
instala comissão de
transição de governo Santana do Manhuaçu
PÁG.

07

PÁG.

12

Rosa Luiza Mendes de Assis foi a primeira
colocada com 2.926 votos, mas aparece
como inelegível.

III Edição da Feira
Gastronômica de
Manhuaçu é um
sucesso de
público e crítica
PÁG. 05

PÁGs. 06 e 07

Presidente do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), ministro Gilmar Mendes
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EDITORIAL

O PARAISO DOS SINDICATOS

O Brasil virou o paraíso dos sindicatos – O tempo em que o diretor de
sindicato era ousado na missão destemida em defesa dos trabalhadores sem
qualquer finalidade lucrativa, destinada à defesa dos interesses sociais e trabalhistas da categoria de trabalhadores que representava.
Hoje, ser um diretor sindical, respeitadas as honrosas exceções, é uma
'missão' em busca de interesse próprio, ilícito e criminoso às custas do suor,
dos trabalhadores que pagam, mensalmente, suas contribuições aos cofres
do sindicato.
Em São Paulo o berço do sindicalismo, não é a toa que a disputa pela vitória nas eleições sindicais virou notícias nas páginas policiais da imprensa
nacional. Assassinatos misteriosos e crimes insolúveis fazem parte da história
sindical brasileira.
Fortunas são construídas às custas das contribuições mensais que os
trabalhadores pagam ao caixa ao sindicato da sua categoria profissional e
vão diretas para as contas bancárias secretas dos 'abnegados e transparentes'
diretores sindicais.
O imposto sindical, um bolo tributário de quase R$ 3 bilhões, formado
por um dia de trabalho/ano de toda pessoa
Fale com a redação
que tem carteira assinada, alimenta um terricontato@jm1.com.br tório sem lei. Os 9.046 sindicatos (diretores
sindicais seria a expressão mais apropriada)
(33)3331-8409
brasileiros que dividem. Só para ter uma ideia
em Guarulhos apenas 4 sindicatos projetaram
arrecadar 5 milhões mesmo diante da crise econômica que afeta o país. O
campeão de arrecadação em Guarulhos é o Sindicato dos Metalúrgicos de
Guarulhos e região, arrecadou em 2015 pouco mais de 2.000.200 em contribuições sindicais
A subida de Lula ao poder foi um espelho para o restante das categorias,
com as desculpas de que sendo um parlamentar pode se brigar melhor pela
categoria foi o mote para virilizar os anseios dos diretores de sindicatos. E
hoje dificilmente você encontra uma assembleia que não tenha deputados
oriundos dos sindicatos, e na cidade de médio porte vereadores eleitos com
uso da força dos sindicatos.
Manhuaçu, dois presidentes de sindicatos da cidade disputaram as eleições,
um foi eleito vereador, se não fosse as trapalhadas do diretor do sindicato dos
servidores públicos de Manhuaçu teria sido eleito também, mas o tiro saiu
pela culatra, inventaram uma paralização tartaruga que prejudicou bastante o
prefeito e principalmente os servidores, que agora falam em desfiliação em
massa, ou mudar a direção do sindicato.
Criar um sindicato transformou-se em um dos mais rentáveis e seguros
negócios lucrativos no Brasil. Existem sindicatos para todo tipo e interesse
lucrativo. No Brasil tem sindicato só de fachada. Tem até Federação - que por
força de lei representa sindicatos de uma determinada classe de trabalhadores
- sem ter sequer um sindicato filiado.
A proliferação sindical transformou-se em uma epidemia a partir de 2008,
quando o governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu formalizar as centrais sindicais cuja fatia do bolo em dinheiro que recebem é proporcional ao número de entidades sindicais que têm como suas filiadas. Ainda
no governo Lula a situação tornou-se mais fácil ainda quando o presidente
decidiu que as centrais sindicais não são mais obrigadas a prestar contas do
gasto do bolo em dinheiro que recebem através do imposto sindical.
O presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Artur Henrique
da Silva Santos, chegou a dizer que "Parte dos sindicatos é constituída sem
representatividade, só com o objetivo de arrecadar os recursos dos trabalhadores através das taxas existentes".
Já o presidente da União Geral dos Trabalhadores (UGT) e do Sindicato
dos Comerciários de São Paulo, Ricardo Patah, disse que "está havendo desmembramento de sindicatos, muitos deles artificiais e piratas. É o banditismo
sindical."
A Polícia Federal está investigando artistas e empresários da música. Dirigir uma entidade passou a ser meio de vida de algumas pessoas, como foi a
denúncia do caso de Djalma Domingos Santos, que dirige um sindicato que
faz intermediação de mão de obra para empresas do agronegócio. Os abusos
foram tão ousados e flagrantes que o sindicato ficou sob investigação do
Ministério Público do Trabalho.
Essa ambiguidade da Constituição foi a base do veto que o ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva impôs ao artigo 6º da Lei 11.648, que regulamentou as centrais sindicais. O texto previa a prestação de contas do dinheiro da
contribuição sindical ao Tribunal de Contas da União (TCU).
Ao serem legalizadas, as centrais sindicais passaram a disputar uma fatia
de até 10% do bolo da contribuição sindical que, no ano de 2010, foi de R$
81 milhões. A maior fatia, de R$ 26,8 milhões, foi destinada à CUT.
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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
Tragédia de Mariana e Saneamento Rural são temas de encontro em Caratinga
O 5º Encontro de Integração da Bacia do Rio Doce, que será
realizado nos dias 24, 25 e 26 de outubro, terá como sede o município de Caratinga. Em 2016, o evento abordará questões como
os reflexos e ações de mitigação realizadas no primeiro ano após
o rompimento da barragem de Fundão; a importância do saneamento rural, aliado ao desenvolvimento de novas tecnologias e à
mobilização popular; além da apresentação de casos de sucesso
ligados à elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico
e recuperação de nascentes. Ao final do encontro, será realizado
o plantio de mudas, referentes ao Evento Carbono Zero.

contro de Integração da Bacia do Rio Doce. Uma mesa composta
por autoridades e especialistas colocará em debate os reflexos e
avanços já alcançados para a recuperação do Rio Doce desde a
tragédia ambiental, considerada a maior da história do país. Além
disso, serão discutidos, em grupos de trabalho, temas ligados à
ação dos Comitês de Bacia. “Teremos um momento de planejamento das ações dos CBHs com temas importantes como a Comunicação, a Educação Ambiental e o fortalecimento dos colegiados, que
tem assumido um papel fundamental na sociedade, em especial na
recuperação dos recursos hídricos”, destacou Huebra.

Saneamento em destaque
O primeiro dia do encontro será marcado pela participação da
docente da Universidade Federal de Minas Gerais, Uende Gomes,
que falará sobre questões relacionadas ao saneamento rural.
Para Ronevon Huebra, presidente do CBH-Caratinga, bacia que
recepcionará a quinta edição do evento, é de extrema importância
colocar em debate assuntos ligados ao saneamento, já que o Rio
Doce é, segundo dados do IBGE, o 10º manancial mais poluído
do Brasil. “Nesse contexto, a Bacia do Rio Caratinga dará uma
importante contribuição ao Rio Doce, já que terá, em breve, uma
Estação de Tratamento de Esgoto”, destacou.

Compensando a emissão de Carbono
Para finalizar a quinta edição do evento, serão apresentadas
iniciativas que visam amenizar a emissão de carbono: o Programa
Pecuária Neutra e o Evento Carbono Zero (ECOz) – desenvolvido
pelos Comitês da Bacia Hidrográfica dos rios Caratinga e Manhuaçu. “Queremos trabalhar de maneira sustentável, buscando uma
forma de zerar esse carbono produzido durante nossas atividades.
É uma ideia que vem sendo trabalhada em nossa região e esperamos influenciar também outras entidades da bacia”, disse Huebra.
Uma visita técnica à obra da Estação de Tratamento de Esgoto de
Caratinga fechará o encontro. O local também receberá o plantio
de mudas a fim de compensar a produção de Carbono produzida
no deslocamento dos membros para o evento.

Um ano da tragédia de Mariana
O rompimento da barragem de Fundão, localizada em Mariana,
que completa um ano, será o destaque do segundo dia do 5º En-
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
O toque continua, mas quem
dança são os artistas
Sempre soube que em
nosso país tinha corrupção, mas não imaginava
que a febre corrupta havia atingido também as
bandas. Os 44 mandados
de busca e apreensão e 32
de conduções coercitivas
deflagrados em operação
da Polícia e Receita Federais na terça-feira 18,
no Ceará, envolvem artistas, bandas, empresários e empresas
do mundo do entretenimento. Há suspeitas de sonegação de
até R$ 500 milhões.
Apesar do nome, a operação, denominada For All (para
todos, ou origem de “forró”), não vai atingir apenas a artistas
forrozeiros, mas de todos os estilos). A operação é só o topo
do iceberg de outra investigação, antecipada pelo UOL em
julho.
As chamadas “inconsistências” na declaração de Imposto
de Renda de muitos artistas e seus empresários e representantes (pessoas físicas ou jurídicas) já chamam atenção de
auditores da Receita há anos.
No dia 18 a banda Aviões do Forró foi um dos alvos da
operação. Mas ela aparentemente é só um dos “peixes”. É
comandada por apenas um dos grupos empresariais dentro
do “establishment” que controla a música comercial e shows
no país.
Sol e Xand, vocalistas e sócios da banda, foram levados
coercitivamente por agentes da PF para prestar depoimento.
Outros sócios e ex-representantes da banda também foram
ouvidos.
A assessoria da banda divulgou nota na qual informa estar
“à disposição das autoridades” para todos os esclarecimentos
necessários.

"O cala boca já morreu", diz Cármen
Lúcia sobre liberdade de imprensa
Durante evento em São Paulo,
presidente do STF
também criticou
o fato de o Brasil estar chegando
à 100ª emenda à
Constituição
A presidente do
Supremo Tribunal Federal (STF),
Cármen Lúcia,
disse, nesta quinta-feira, em São
Paulo, que o "cala
boca já morreu",
referindo-se ao direito da imprensa de repassar informações
aos cidadãos. A afirmação foi feita em resposta a uma jornalista a respeito das restrições que às vezes são impostas sob
o argumento de necessidade de sigilo.
Ela disse que, no âmbito do STF, a Corte dará cumprimento, como tem feito reiteradas vezes, ao exercício de uma
imprensa livre e "não como poder, mas como uma exigência
constitucional para se garantir a liberdade de informar e
do cidadão ser informado para exercer livremente a sua
cidadania".

Neymar renova com Barça até 2021
O Barcelona formalizou nesta sexta-feira a renovação contratual de Neymar. O atacante brasileiro esteve
presente na sede do clube e posou para uma foto oficial
com papel e caneta em mãos, ao lado do presidente Josep
Maria Bartomeu. O compromisso, que antes ia até o meio
de 2018, foi renovado por mais três temporadas, até 30
de junho de 2021.
Neymar foi alvo de grandes clubes na última janela

de transferências:
Paris Saint-Germain, Manchester
United e Real Madrid. Dentre eles,
quem chegou mais
firme foi o PSG,
que ofereceu cifras astronômicas
ao craque. Mas a
vontade de ficar em Barcelona falou mais alto.
- Estou muito feliz no Barça, na cidade e no clube com
meus companheiros. Era tudo que eu sonhava e estou desfrutando muito. Gosto muito do ambiente, é muito divertido.
Somos muito amigos, o grupo é muito unido e por isso ganha
muitas coisas.
Segundo o novo contrato, a cláusula de rescisão de
Neymar é de € 200 milhões (cerca de R$ 684 milhões, na
cotação atual euro/real) no primeiro ano, aumentado para €
222 milhões (R$ 759 milhões) no segundo e € 250 milhões
(R$ 855 milhões) nos três anos complementares. O atacante
recebeu ainda um aumento salarial substancial - de acordo
com a imprensa catalã, ele ganhava € 8,8 milhões por ano e
agora passa a receber € 15 milhões anuais (R$ 51 milhões).

possa parecer interferência na atividade sindical. Autoridades
do Ministério do Trabalho dizem que "Temos de observar a
Constituição, que garante a liberdade sindical."
Essa ambiguidade da Constituição foi a base do veto que
o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva impôs ao artigo
6º da Lei 11.648, que regulamentou as centrais sindicais. O
texto previa a prestação de contas do dinheiro da contribuição
sindical ao Tribunal de Contas da União (TCU).
Ao serem legalizadas, as centrais sindicais passaram a disputar uma fatia de até 10% do bolo da contribuição sindical
que, no ano de 2010, foi de R$ 81 milhões. A maior fatia,
de R$ 26,8 milhões, foi destinada à CUT.
A pulverização dos sindicatos é mal vista também pelos
próprios dirigentes sindicais e pelo governo. Em entrevista
a um órgão da mídia impressa, sobre a pulverização de
sindicatos pelo Brasil afora, Luiz Antonio de Medeiros,
ex-secretário de Relações do Trabalho, disse que isso "Não
é bom para a força dos trabalhadores. E, enquanto existir o
imposto sindical, isso vai acontecer".

Garoto morre com brincadeira na
intenet choking games

O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) aprovou uma
resolução que multa
em R$ 127,69 — a
partir de 1º de novembro será reajustada para R$ 195,23
— os motoristas que
forem pegos com o
som do veículo em
volume alto. A infração passa a ser considerada grave e pode
render mais cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação
(CNH). Caberá aos agentes de trânsito, registrar esse tipo
de infração. Com a nova medida, eles não precisarão mais
medir o volume de decibéis.
A resolução não define qual seria o volume ideal. Diz que a
autuação vale para os condutores que forem pegos "com som
automotivo audível pelo lado externo do veículo, independente do volume ou frequência, e que pertube o sossego público, em vias terrestes de circulação". Antes, era necessário
o uso de um aparelho chamado decibilímetro para verificar
se o volume estava dentro do limite aceitável pela lei.
A medida faz ainda uma exceção a ruídos produzidos
por "buzinas, alarmes, sinalizadores de marcha-a-ré,
sirenes pelo motor e demais componentes obrigatórios
do próprio veículo, bem como veículos prestadores de
serviço com emissão sonora de publicidade, divulgação, entretenimento e comunicação, desde que estejam
autorizados por órgão ou entidade competente, além de
veículos de competição e os de entretenimento público,
que estejam permitidos a utilizar o som específico em
locais de competição ou de apresentação estabelecidos
pelas autoridades competentes".
O Contran também aprovou, outras duas resoluções, que
estabelecem limite máximo de peso bruto aos veículos rodoviários de transporte coletivo de passageiros e requisitos
de segurança para veículos que transportam presidiários.

Jogo de asfixia virou preocupação nacional com morte de
garoto de 13 anos.
Especialistas alertam sobre riscos e
motivos por trás de
comportamento.
O garoto Gustavo
Detter, de apenas 13
anos, se asfixiou e
morreu no sábado
(15) depois de participar de um desafio na internet conhecido como "choking game". O caso chocou e se transformou
em uma preocupação nacional. Por que Gustavo fez isso?
O que é, afinal de contas, o "choking game"? Ele teria se
enforcado depois de perder uma partida do game online
"League of Legends", mas há relação entre jogos e esse tipo
de comportamento?
Especialistas da área esclarece tema.
O que é "choking game"?
O "choking game", ou jogo de asfixia, é uma atividade
classificada por estudiosos como um jogo de não-oxigenação.
É uma prática que consiste em cortar a passagem de ar para o
cérebro. A psicóloga Juliana Guilheri desenvolve um doutorado na França sobre esse tipo de manifestação e conta com a
participação de 802 crianças francesas e mil brasileiras. Ela
ressalta que "são comportamentos de risco e não são nem
'brincadeiras' e nem 'jogos'."

Já imaginou se eles usassem suas
habilidades para servir ao próximo

Motoristas que deixarem som em volume alto poderão ser multados em R$
127,69

Multas de trânsito ficarão mais caras
em 1º de novembro

Operação da PF e receita investiga
artistas e empresários da música
Dirigir uma entidade passou a ser meio de vida de algumas
pessoas, como foi a denúncia do caso de Djalma Domingos
Santos, que dirige um sindicato que faz intermediação de mão
de obra para empresas do agronegócio. Os abusos foram tão
ousados e flagrantes que o sindicato ficou sob investigação
do Ministério Público do Trabalho.
Por sua vez, o próprio governo evita qualquer ação que

s infrações de trânsito cometidas a partir do próximo dia
1º terão penalidades mais pesadas. O aumento das multas,
anunciado em maio último, será de até 66%, e os valores irão
de R$ 88 (infração leve) a R$ 293,47 (gravíssima).
Algumas infrações serão agravadas: usar o celular ao volante, por exemplo, que é enquadrado como "dirigir com apenas uma das mãos", passará de grau médio para gravíssimo.
Assim, a multa saltará dos atuais R$ 85,13 para R$ 293,47,
e os pontos na carteira de habilitação subirão de 4 para 7.
Ainda para o celular, o texto da lei passa citar que é infração segurar ou manusear o aparelho. Assim, o motorista
que manda mensagens de texto ou fica olhando sites ou redes
sociais também poderá ser punido, mesmo quando estiver
parado no semáforo.
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CANTINHO DE FÉ
por

Pr. João Soares
da Fonseca
"A aprovação é uma urgente sinalização ao mercado”.

Aliados de Michel Temer comemoram a aprovação, em primeiro turno, da PEC que limita os gastos públicos. D. Jovair Arantes (PTB-GO)

MESMO ‘DELATADO’, TEMER
NÃO SERIA PROCESSADO
Com a prisão de Eduardo Cunha, a atual oposição ficou excitada com o suposto risco de o presidente Michel Temer virar
alvo da Lava Jato e acabar destituído do cargo por decisão
judicial. Mas, ainda que os fatos confirmassem a fantasia, Temer não seria processado: o art. 86 parágrafo 4º da Constituição protege o presidente da República de investigações de
fatos ocorridos anteriormente ao seu mandato.

cota de passagens, pagas pelo contribuinte, para paparicar
Lula, o réu, logo após a denúncia apresentada contra ele da
Lava Jato.
QUESTÃO ÉTICA
O senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES) está convencido de
que a proposta que limita os gastos públicos passará com
folga no Senado. “Equilibrar as contas publicas é antes de
tudo questão ética”, afirma.

SUSPENSÃO

ASPIRAÇÕES POLÍTICAS

Na prática, qualquer alegação contra o presidente da República fica suspensa até que se conclua o seu mandato.

No bate-boca do impeachment, o senador Ronaldo Caiado
(DEM-GO) recomendou exame antidoping do colega Lindbergh Farias (PT-RJ), que parecia muito excitado. Ao ser denunciado por isso ao Conselho de Ética, Caiado não perdeu a
verve: “Isso não está cheirando bem...”

A VEZ DE DILMA
A ex-presidente Dilma ficou de fora do petrolão porque a Lava
Jato investiga roubo à Petrobras ocorrido durante a presidência de Lula.
AGORA, VAI
Investigadores confirmaram que a Lava Jato se aproxima de
Dilma, no caso da compra superfaturada da refinaria de Pasadena, nos EUA.
ESCAPOU
Se tivesse sido denunciado no mensalão, Lula não poderia
se esconder no art. 86 da Constituição: os fatos ocorreram
durante sua presidência.
PRESSÃO DE GASTADORES
CONTRA PEC 241 VIRA PIADA
Cartas-padrão têm sido enviadas a parlamentares por sindicalistas adoradores de gastos públicos, protestando contra
a PEC 241, que limita esse tipo de despesa. Sindicatos se
locupletam dos gastos públicos, porque custam mais de R$
3 bilhões por ano ao Tesouro Nacional. Mas, em vez de surtir
efeito, a carta da pelegada contra a PEC 241 virou motivo de
gozação: os textos são absolutamente iguais.
NEM O REMETENTE LEU
Além dos textos idênticos, a carta da pelegada nem sequer
mostra preenchido o campo onde o remetente deveria ser
identificado.
ANTAS NÃO ESCREVEM
Na carta, onde se lê “STR......”, as antas só precisavam preencher o nome do próprio sindicato nas linhas pontilhadas,
mas não o fizeram.
SINDICATOS BILIONÁRIOS
O imposto sindical renderá R$ 3,5 bilhões à pelegada, em
2016. Tudo pago exclusivamente pelos contribuintes de carteira assinada.
LONGE DE CASA
O policial do Senado Geraldo Oliveira revelou em seu depoimento que Gleisi Hoffmann (PT) avisou que não voltaria para
casa sem varredura. Ela achava que a PF havia “plantado”
escutas em sua casa, após a operação que prendeu seu marido, o ex-ministro Paulo Bernardo.
LOROTA FOR EXPORT
A coisa anda tão ruim que nas redes sociais o PT agora usa
frases em inglês (#standwithlula, algo como “junto com Lula”),
para exortar os estrangeiros a acreditar na lorota de “perseguição” ao ex-presidente.
SALÁRIOS DE JUÍZES
O estudo “Justiça em Números”, do Conselho Nacional de
Justiça, revela que a média de salários de juízes da Justiça
Estadual é de R$ 49 mil por mês. A média de juízes federais
é de R$ 38 mil mensais.
ELES VIAJAM, A GENTE PAGA
Humberto Costa (PT-PE) e Gleisi Hoffmann (PT-PR) usaram

MÁ HORA
No Rio Grande do Norte, fracassou a candidatura a vereador
de Rochinha, namorado de Dani Cunha, filha do ex-deputado
cassado Eduardo Cunha. O rapaz não chegou nem a 3 mil
votos.
DIFICULDADES
Ex-ministro de Lula condenado duas vezes por roubar o País,
José Dirceu alegou ao juiz Sérgio Moro que sua família enfrenta dificuldades financeiras. É de se imaginar a situação
das pobres vítimas do afano...
PERGUNTA FOLIÃ
O que vai vender mais, no Carnaval, máscaras do juiz Sérgio
Moro ou do “policial hipster” que prendeu Eduardo Cunha?
CUNHA PODE SER CONDENADO
A 160 ANOS DE PRISÃO
Juntando todos os processos em que é acusado, Eduardo
Cunha está sujeito à sentença recorde de 160 anos de cadeia. Se depender do desejo da força-tarefa da Lava Jato,
será a maior condenação da História, no Brasil, de um político
suspeito de crimes de corrupção. Cunha não tem alternativa
senão tentar um acordo de delação premiada, para reduzir o
tempo de cárcere. Ou vai mofar na cadeia.

jsfonseca@pibrj.org.br

Quem é Santo?
Talvez você já tenha ouvido a história do garoto que
disse ao pastor: “Pastor, por que o senhor não convida o
meu pai para vir morar aqui na igreja?”. O pastor perguntou
por quê, e o garoto respondeu: “É porque aqui na igreja, o
meu pai é um santo”.
Alguma vez na sua vida você já viu um santo? Já lhe
apresentaram um? Como você acha que é um santo?
A Bíblia ensina que o santo não é um objeto manufaturado
pela habilidade de um carpinteiro, ou de um oleiro ou de
um escultor. É resultado da obra das mãos de Deus na vida
de alguém! Se eu permitir que Deus modele a minha vida,
então Ele me tornará um santo. Eu mesmo não conseguirei
santificar-me; Deus é quem fará essa obra extraordinária
dentro do meu coração. Ele é o agente, eu sou o paciente.
Na Bíblia, a palavra santo tem o sentido de ser separado.
Mas... separado de quê? alguém poderia com razão indagar.
Separado do trabalho? Da família? Não! Santo não é alguém
que se isola, que se afasta do convívio social. Ninguém
foi mais santo que Jesus, e, no entanto, a Bíblia diz que
ele participava de refeições com as pessoas de má fama
na sociedade, ao ponto de seus inimigos o acusarem: “Eis
aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e
pecadores!” (Mateus 18.19).
Santo é alguém que foi separado das corrupções do
mundo, separado de todo e qualquer sentimento egoísta,
de toda atitude mesquinha, interesseira, leviana e carnal.
Santo é aquele põe o Reino de Deus em primeiro lugar.
Não apenas a sua alma estará separada do pecado, mas
igualmente o seu corpo. Por isso, o santo se distancia da
bebida, do adultério, da imoralidade, da mentira, da cobiça...
e do que mais entristecer o coração de Deus.
Por que se santificar? Porque Deus ordena: “Sede santos,
porque eu sou santo” (1Pedro 1.16). Será que precisamos
de razão maior?
Você pode (e deve) ser um santo. Como? Pondo-se AGORA nas mãos de Deus. Permita que Ele torne você um santo!

PRIMEIRO PROCESSO
Cunha havia sido denunciado pelo Ministério Público em
agosto por ter recebido US$ 5 milhões por contratos de navios-sonda da Petrobras.
QUE MARAVILHA
Um dos inquéritos contra Cunha acusa o ex-deputado de ter
recebido R$ 52 milhões em propina por obras do Porto Maravilha, no Rio.
DE PROCESSO, SABE
Na Câmara, o processo de cassação de Eduardo Cunha durou onze meses. Foi o mais longo da História.
PIONEIRISMO
Cunha foi o primeiro parlamentar a virar réu na Lava Jato, em
março deste ano. Responde por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.
‘POLICIAIS LEGISLATIVOS’ GANHAM O DOBRO DA PF
Ao contrário de quando eram tratados por “seguranças”, denominação adequada ao trabalho que realizam, os atuais “policiais legislativos” do Congresso têm pose e salários de fazer
inveja a qualquer policial federal que os investiga na Operação Métis, deflagrada ontem. Os “policiais legislativos” têm
nível médio e remuneração inicial de R$ 16.014,16, o dobro
do salário inicial de agente da PF, de R$ 8.702,00, de quem
se exige nível superior para participar de concurso público.
PRIVILÉGIOS
Os salários iniciais de policiais legislativos alcançam R$
19.173,75 na classe especial, sem contar os muitos penduricalhos e vantagens.

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE
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Ação de bloqueio para
11º BPM - PM realiza Operação
combater mosquito da Dengue
Alferes Tiradentes

(Balanço Parcial da Operação Alferes Tiradentes)
Na sexta-feira, 21/10,
a Polícia Militar de Minas Gerais desencadeou
a Operação Alferes Tiradentes. Em todo o Estado,
a Polícia Militar (PM)
realizou cumprimento de
Mandados de Busca e
Apreensão e de Prisão,
batidas policiais, verificação de denúncias, blitz
de trânsito, dentre outras
ações que objetivam a
promoção da paz social e
diminuição dos índices de
criminalidade.
O 11º Batalhão de Polícia Militar em Manhuaçu
é responsável por uma
área geográfica composta
por 24 (vinte e quatro)
municípios e empregou
nessa operação um efetivo
de 223 Policiais Militares
empenhados.
Um total de 20 mandados judiciais foram cumpridos, dos quais 14 de
busca e apreensão e 6 de
prisões. Foram alcançados
expressivos resultados, a
saber:
Manhuaçu: 01 apreensão de menor foragido do
Centro de Internação de
Sete Lagoas.
01 preso por Mandado
de Prisão pelo crime de
Estupro;
01 menor apreendido

mediante mandado judicial, envolvido com prática de Homicídio Consumado no último final de
semana. Durante as ações
policiais foi apreendido
drogas pertencente a este
menor (14 buchas de maconha mais dois pedaços
da droga e uma balança de
precisão).
Matipó: 01 arma de
fogo apreendida.
Espera Feliz: 02 armas
de fogo apreendidas
Caputira: 01 arma de
fogo apreendida e 02 autores conduzidos.
Luisburgo: 01 arma de
fogo apreendida, 01 autor preso, 01 plaina e 01
marreta (produto de furto
recuperado).
Santa Margarida: 01
arma de fogo apreendida.
Pedra Bonita: 03 armas
de fogo apreendidas e três
pessoas conduzidas.
Sericita: 01 motocicleta
produto de furto recuperada.
Martins Soares: 01 preso por tráfico droga. 01

papelote de cocaína e Um
aparelho celular apreendidos.
Manhumirim: 01 preso
por tráfico de drogas e 11
papelotes de cocaína.
Caparaó: 01 indivíduo
preso por tráfico, 19 buchas de maconha e R $
350,00 em dinheiro apreendidos.
Ainda durante a Operação Alferes Tiradentes,
houve o cumprimento de
Mandado de Prisão que
envolveu o serviço de Inteligência do 11º PM:
Após intervenção dos
Policiais do serviço de
inteligência do 11º BPM
houve a prisão de dois
indivíduos mediante mandado de preventiva expedido pelo Juiz da Comarca
de Manhuaçu. As prisões
ocorreram em Fervedouro/
MG.
Tais indivíduos são suspeitos do roubo da Pick-up
Fiat Strada de placa PUR
9939, ocorrido em Manhuaçu no mês passado.
E também são suspeitos
de terem praticado o arrombamento aos caixas
eletrônicos do Sicoob de
Luisburgo e do Bradesco de São Francisco do
Glória.

A Prefeitura de Manhuaçu, por meio da Secretaria
Municipal de Saúde e a
Coordenação de Vigilância
Ambiental, realiza nesta
sexta-feira, 21, e no sábado,
22, uma ação de boqueio
visando o combate à proliferação do mosquito Aedes
Aegypt, transmissor da dengue e outras doenças.
A iniciativa visa diminuir
ou eliminar a proliferação do
mosquito, que voltou a infestar a cidade em virtude das
últimas pancadas de chuva e
o calor intenso, com sol forte,
nos últimos dias que atinge
Manhuaçu e região. A chuva,
seguida de muito calor, cria
o ambiente propício para a
eclosão dos ovos depositados pelo mosquito adulto,
fazendo surgir novos Aedes,
transmissores da Dengue,
Chikungunya e o Zica Virus
Nesta sexta-feira, 21, a
ação de bloqueio vai atingir o bairro Pinheiros. O
trabalho começa às 08hs da
manhã, e prossegue durante

todo o dia. No sábado o
mesmo trabalho será feito
nas imediações do Hospital
Cesar Leite estendendo até
a Rua Capitão Rafael.
Na ação de bloqueio, três
equipes de agentes estarão percorrendo as ruas e
entrando nos quintais das
residências com o objetivo
de aplicar o inseticida motorizado costal para combater
a proliferação do mosquito
transmissor da dengue.

III Edição da Feira Gastronômica
de Manhuaçu é um sucesso
de público e crítica

CBH-Doce, MP e Fundação Renova
discutem tragédia de Mariana

Após a análise do cenário, um documento será produzido
com o posicionamento das entidades em relação ao
rompimento da barragem de rejeitos da Samarco
Representantes de entidades
da Bacia do Rio Doce discutirão, durante o 5º Encontro
de Integração, que será realizado no dia 25 de outubro,
em Caratinga/MG, questões
relacionadas ao rompimento
da barragem de rejeitos da
empresa Samarco, que causou
a morte de dezenas de pessoas
e contaminou o Rio Doce em
toda a sua extensão. Uma
mesa, formada pelo represen-

tante dos Comitês das Bacias
Hidrográficas dos rios Caratinga e Doce, Ronevon Huebra;
pelo coordenador das Promotorias de Meio Ambiente da
Bacia do Rio Doce, Leonardo
Castro Maia, e pelo analista de
Meio Ambiente da Fundação
Renova – responsável pela
execução das ações previstas
no Termo de Transação e
Ajustamento de Conduta firmado com a mineradora – José

Almir Jaconelli Junior, discutirá os reflexos da tragédia em
termos ambientais e sociais,
além de apresentar as ações
já desenvolvidas em prol da
recuperação da bacia. Após o
encontro, um documento será
produzido a fim de oficializar o
posicionamento das entidades
em relação ao ocorrido, além
de abordar a análise crítica do
cenário pós rompimento da
barragem de Fundão

A Coordenadora da Vigilância Ambiental, Emilce
Estanislau, destaca que além
da ação de bloqueio para
combater a proliferação do
mosquito, é importante que
cada um continue tomando
os cuidados em sua própria
residência para evitar criadouros e o surgimento de
novos casos de dengue.
Júlio Oliveira - Secretaria de Comunicação
Social de Manhuaçu

Expositores mostram sua produções no evento

No dia 14 de outubro, da
semana passada, aconteceu
mais uma edição do evento
gastronômico que vem agitando Manhuaçu. Realizado na
Praça Cordovil Pinto Coelho

A Secretária de Cultura Mariza Klein fez
questão de receber todos os expositores da
III Edição da Feira Gastronômica

a feira gastronômica contou
com música ao vivo, diversas
barras de artesanato regional e,
como de costume, as barracas
dos empreendimentos da gastronomia da região. O evento

que vem sendo elogiado pelos
expositores de barracas e participantes teve grande sucesso de
público e a data para a próxima
edição já foi confirmada, será
dia 11 de novembro.

Com sucesso de público, data da próxima feira será dia 11 de novembro
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Loja Avenida
Av. Salime Nacif, 652
(33) 3331-2665

Auto Box
Rua Professor Juventino
Nunes, 148
(33) 3331-4291

Dimatel Eletrônica claro HDTV
ligar para
(33) 3331-2033

Capotaria do
Serginho
Rua do Triângulo
(33) 3331-5035

Center Cópias
Av. Getúlio Vargas, 574
(33) 98436-5268

Orango
Tango boutique
Rua Amaral Franco, 161
(33) 3331-7045

SupriCópias
Av. Getúlio Vargas
(33) 3331-3863

Auto Elétrica
União
Serviços e peças
em geral
Rua do Triângulo, 108
(33) 8434-4437
ConSertos gerais
de motos de motos
tratar com
o Jeferson
(33) 98416-8864
Auto Stilo
Multimarcas
Rua Professor Juventino
Nunes, 264
(33) 3331-5921
Serra
auto
peças
Av. Salime Nacif, 308
(33) 3331-1727
Campinhos
Auto Peças
Av. Salime Nacif, 400
(33) 3331-1240
3D Acessórios
Av. Salime Nacif, 784
(33) 3331-4400
Smart
Cell
Rua Antonio Pupin, 17
(33) 3331-8972
Brasil Center
assistência em
celulares
ligar para
(33) 98426-9044
Recall
Rua Professor Juventino
Nunes, 139
(33) 3331-3232

Café Boutique
Rua Professor Juventino
Nunes, 179
(33) 3331-6305

Creme e Açaí
Av. Getúlio Vargas, 878
(33) 3331-4298

Exclusivy
Av. Salime Nacif, 288
(33) 3331-7352

Produtos Naturais a
granel, integrais, sem
glúten e outros ligar
para (33)3332-2407

Social
Rua Amaral Franco, 279
(33) 3331-5091

Loja 20
Av. Salime Nacif
(33) 99953-2442

Marshmallow
Av. Getúlio Vargas
(33) 3331-5203

Gráfica Brasil
Rua Coronel Alberto
Pinto Coelho, 643
(33) 98455-7975

Atelier MM
Rua Desembargador
Alonso Starling, 210
(33) 3332-2333

Mundial Modas
Rua Professor Juventino
Nunes, 189
(33) 8432-9895

Sonho de Verão
Av. Getúlio Vargas, 609
(33) 98451-7789

Gráfica do Júlio
Av. Felipe Nacif, 220
(33) 3331-2065

Dona Scarp
Av. Salime Nacif, 700
(33) 3331-8139

Selma ConfecçõeS
Av. Salime Nacif, 444
(33) 3331-3412

Papelaria Grafite
Av. Getúlio Vargas, 748
(33) 3331-5445

Germano’s Modas
Rua Alonso Starling 421
(33) 3332-1388

Casa das Cadeiras
vendemos e
alugamos contato
(33) 3331-5028

Marvan Modas
Rua Amaral Franco
(33) 3331-1195

Babylândia
Rua Antônio
Welerson197
(33) 3331-7798

Madeira
e Arte
Móveis Rústicos
Av. Getúlio Vargas, 663
(33) 3331-7288
Multimac LTDA
Av. Salime Nacif, 740
(33) 3331-1676
Solar
Rua Desembargador
Alonso Starling, 116
(33) 3331-1365

Ousadia
Rua Amaral Franco
(33) 98411-8186
Valorize
Confecções
Av. Salime Nacif, 574
(33) 8444-2252
Audácia Feminina
Av. Salime Nacif, 623
(33) 8454-9688
El Modas
Av. Salime Nacif, 438
(33) 98414-1768

Ana Pires
Rua Monsenhor
Gonzalez
(33) 3332-2362

Jeito Atual Modas
Rua Amaral Franco, 180
(33) 3331-1787

Dona
Bella
Av. Salime Nacif
(33) 98450-5525

Menina
Veneno
Rua Amaral Franco, 35
(33) 98838-3138

Guanabara
Av. Salime Nacif
(33) 3331-1835

Rota do Jeans
Av. Salime Nacif, 554
(33) 9942-6084

Baratinho Baby
Av. Salime Nacif, 222
(33) 3331-8497

1000 Festas
Rua Amaral Franco, 51
(33) 98415-5131
Elíder
Embalagens
Av. Felipe Nacif, 330
(33) 3332-3948
Embalagens
Av. Salime Nacif,236
(33) 9984-6834

Cia do Kilo
Av. Salime Nacif, 555
(33) 3331-6826

Legalmente
Loira
Peças para Biojoias,
Av. Salime Nacif, 543

Calcebem
Rua Amaral Franco, 167
(33) 3331-1834

Loja do Tuim
Rua Olímpio Vargas 397
(33) 3331-3568

Mundo dos
Calçados
Av. Salime Nacif, 552
(33) 3332-2959

Mini Shop
Rua Dr. José Fernandes
Rodrigues, 531
(33) 3331-4133

Sapataria
Fernanda
concertos em
geral
tratar com
(33) 98442-8179

Opa
Oportunidades
Av. Salime Nacif,328 (33)
3331-3828

Casa do Pintor
Av. Felipe Nacif, 150
(33) 3331-6260
Ideal
Construção
Av. Salime Nacif, 715
(33) 98419-1902

Orango Tango
brinquedos
Rua Amaral Franco, 234
(33) 3331-4708
Mochila e
Acessórios
é aqui na
Av. Salime
Nacif, 428

Adriano Chaveiro
Qualidade no serviço e
menpreço ligar para
(33) 98451-5595
Carlos Tur
Rua Júlio Bueno, 116
(33) 3332-2199
Jaci Máquinas
Concertos e peças
especializadas Singer
Elgin
(33) 3331-2983
Joalheria
Turmalina
Rua Amaral Franco,179
(33) 3331-1320
Maxinfol
Av. Salime Nacif, 246
(33) 3331-3746
Óticas Precisão
Rua Amaral Franco, 268
(33) 3331-2266
Precisa
de Garçons
para festas com serviço
de qualidade é só ligar
(33) 98416-8864
Vikn Perfumes
Rua Amaral Franco, 201
(33) 3331-2671
Vende-se
congelador
em bom estado com
duas tampas de vidros
tratar (33)98416-9801
Vende-se um congelador na garantia
(seminovo) tratar
(33) 98416-9801
Valor: R$ 1.600,00
Vendem-se Filhotes
de Calopisita mansinhos
e raros tratar com
(33) 3332-2407
Vende-se Churrasquinho aqui no Espetinho
Bezerrão pronto entrega
contato (33) 984431555
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Nailton Heringer instala
comissão de transição de governo

A

A
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Excesso de partidos

lgumas questões e
argumentos no Brasil
são desmoralizados
pela repetição verborrágica
sem uma correlação de fato.
Uma delas é a ladainha do
excesso de partidos, a que
algumas pessoas costumam
se referir como meras “siglas
partidárias”.
Que existe excesso, todos
dizem; por que isso é ruim
todos repetem que é por causa
do excesso. Quando explicam
as razões, a argumentação
enfraquece a defesa. O principal fundamento seria a confusão ideológica gerada nos
cidadãos, além de venderem
alguns minutos no horário
de televisão nas campanhas
eleitorais.
Não existe prejuízo com
excesso de ideologias porque
são poucos os filiados capazes
de entender o significado de
ideologia. Menos, ainda, são
aqueles com capacidade de
fazerem uma associação entre sua posição ideológica e
aquela adotada por um partido
político.
Quanto à venda do tempo,
também não se sustenta, pois
se resolveria se não houvesse
os “receptadores”, numa disputa típica de um leilão.
Ainda nessa linha de distância entre filiados e partidos,
muitos são filiados sem sequer
terem conhecimento de que o
são. Por isso, ainda é comum

se detectar a duplicidade de
filiação na Justiça Eleitoral.
Esses argumentos são insustentáveis, a não ser para
bancar salários de “analistas
políticos” e encher o peito
de políticos sem outra coisa
importante para dizer. Mas não
faltam razões que justifiquem
a insignificância dos partidos
brasileiros.
Uma primeira seria a ausência de uma atuação política
de fato. As agremiações partidárias limitam-se exclusivamente à escolha de candidatos
a cargos eletivos. Não realizam
nenhum trabalho de conscientização política nem de cidadania. Entregam candidatos
sem nenhuma capacidade de
gestão, e cobram voto consciente do cidadão. Não é sem
razão que a corrupção grassa
de ponto a ponto deste país.
Os filiados servem apenas
de número e não participam
de atividade nenhuma. Quando
são chamados a participar,
limitam-se a legitimar escolhas já feitas pelos caciques. É
assim com a escolha de todos
os candidatos.
Além de não estimular a
participação dos seus integrantes, os partidos são verdadeiros
fantasmas. Pouquíssimas pessoas sabem como são estruturados, como se organizam,
muito menos conhecem o
endereço de um deles. Esse
anonimato decorre, inclusive,

da falta de cobertura da mídia,
dos institutos de pesquisas,
que só falam de partidos em
época de eleição. Indaguem
a alguém para que serve um
partido.
Até mesmo os sítios dessas
instituições não trazem nada
de interesse coletivo. Os textos
constituem-se em autoelogios, ou críticas deliberadas
aos adversários, num padrão
“botequim de esquina”.
De um mal gigantesco nenhum brasileiro escapa: os
partidos são sustentados pelo
Fundo Partidário, um repasse
constitucional de dinheiro
público a pessoas jurídicas de
direito privado. Essa transferência automática mereceria
um questionamento sobre a
sua constitucionalidade, já que
não há um elo lógico entre os
interesses de um partido com
o interesse público ou coletivo.
Definitivamente, os partidos
são ruins por seus próprios
equívocos, por falta de atuação, por falta de clareza sobre
os fins para que são constituídos. O Brasil não tem boas
lembranças do bipartidarismo.
Pelos argumentos utilizados,
não faz a menor diferença de
que eles sejam duzentos ou
apenas dois.

alternância harmoniosa
do poder, considerada um dos pilares da
democracia, é facilitada em
Manhuaçu com a formação
de uma equipe de transição
de governo. A iniciativa, do
prefeito Nailton Heringer,
visa a transferência de dados
fundamentais para preservação da continuidade dos serviços públicos e os interesses
da população e para subsidiar
o futuro administrador no
desenvolvimento dos programas, projetos e ações.
Um decreto, assinado pelo
prefeito Nailton Heringer, e
publicado no Diário Oficial
do Município no último dia 14
de outubro, cria a Comissão
de Transição, para atuação
durante os próximos meses
no levantamento de condições administrativas para
encerramento de mandato e
início de um novo governo no
município.
A medida atende artigo da
Lei Orgânica Municipal, que
estabelece que, após proclamado oficialmente o resultado
da eleição municipal pela Justiça Eleitoral, deve ser formada uma Comissão destinada
a proceder levantamento das
condições administrativas do
município visando o encerramento do mandato e garantindo a continuidade regular do
funcionamento dos serviços
públicos após a mudança de
governo.
A medida visa criar condições para que o futuro gover-

nante eleito para o mandato
2017/2020 tenha acesso aos
dados e informações relativas
à Administração. Os trabalhos
da equipe de transição governamental devem começar em
1º de novembro, prosseguindo
até no máximo, 10 dias contados da posse do novo governo.
MEMBROS DA TRANSIÇÃO: A transição de governo
será conduzida por comissão
formada por dois grupos de
trabalho, sendo um indicado
pelo prefeito Nailton Heringer
e o outro pela prefeita eleita
Cici Magalhães e nomeados
por Portaria.
Os servidores designados
pelo prefeito Nailton Heringer
são: a Controladora Inter-

na Maria Marciana Moreira
como coordenadora, Procurador Jurídico do Município
Antônio de Carvalho da Silva,
Alcione Franklin, Jussara
Pires Damasceno, Marloane
Sales Vieira e o secretário
de Fazenda, Cristóvan Luiz
Rocha.
Pela prefeita eleita os membros indicados são: Carlos
Henrique Cruz como coordenador, Arilson Nobre, Sander
Resende Pereira, Jânio Sérvio
Mendes, Antônio Pansute
Junior, Carina Gama dos Santos Sales e Igor Lacerda de
Oliveira.
Júlio Oliveira – Secretaria de Comunicação Social
de Manhuaçu

Dr. Agreine
Mageste

Dra. Daniela
O. Franco

Dr. Eduardo
Cardoso

Dra. Regina
de Almeida

Dr. Sérgio
Féres Mansur

Dra. Elis
Oliveira Campo

(33) 3331-2026

(33) 3563-2573

A transição de governo visa a preservação da continuidade
dos serviços públicos e os interesses da população, além de
subsidiar o futuro administrador

Rua Alencar Soares
Vargas, 65 (Masterclin)

Rua Alencar Soares
Vargas, 65 (Masterclin)

Rua Alencar Soares
Vargas, 65 (Masterclin) sala 01

Rua Alencar Soares
Vargas, 65 (Masterclin) 1º Piso

(33) 3331-5320

(33) 3331-1341

(33) 3331-3488

Dr. Giovani
Bittencourt

Dr. Marcelo
Ker Werner

Dr. Marcelo
Soares Pires

Dr. Rodrigo
Ferreira

(33) 3331-3184

(33) 3331-3244

(33) 3331-5320

(33) 3331-5320
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Falta de habilitação de 'cinquentinha' dará multa a partir de 1º de novembro
Após adiamentos, Denatran confirmou data em que multas começarão. Infração é gravíssima e multiplicada por 3, chegando a R$ 880,41.

A

lém do aumento dos
valores das multas
de trânsito, começa
a valer em 1º de novembro
a exigência de habilitação
para guiar motos "cinquentinhas", como são conhecidos
os ciclomotores, informa o
Departamento Nacional de
Trânsito (Denatran).
A aplicação dessas multas
foi adiada 3 vezes: a previsão
inicial era começar em março
passado.
O Denatran chegou a dizer
que a cobrança começaria
em junho último, mas depois voltou atrás e declarou
que seria apenas a partir de
novembro. Na época, vários
estados chegaram até a emitir
as multas e o órgão indicou
que os usuários podiam recorrer.
Por que tinha sido adiada? No último adiamento,
o Denatran disse que a lei
13.281, que determina o
aumento das multas, também inclui a Autorização
para Conduzir Ciclomotores
(ACC) no Código de Trânsito Brasileiro, como um dos
documentos aceitos para
conduzir "cinquentinhas".
Como essa lei só começa
a valer no próximo dia 1º, as
multas foram adiadas até que
ela vigore.
Valor da multa

Quem for pego conduzindo "cinquentinha" sem habilitação cometerá infração
gravíssima com multa agravada, que é multiplicada por
3. Assim, como a penalidade
para infração gravíssima
subirá para R$ 293,47 em
1º de novembro, a cobrança
por rodar sem habilitação
chegará a R$ 880,41. O
veículo também poderá ser
apreendido.
Documentos que são aceitos
Para guiar "cinquentinha"
é preciso ter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
na categoria A, para motos,
ou a ACC, um documento
pouco conhecido do público.
Veja abaixo mais informações sobre a ACC e as
vantagens e desvantagens
de cada um dos documentos.
ACC (AUTORIZAÇÃO
PARA CONDUZIR CICLOMOTORES)
O que é? Documento emitido pelo Detran que permite
rodar com as "cinquentinhas", que são motos com
motor de até 50 cc. Com a
ACC, não é permitido guiar
motos mais potentes.
Ela tem o mesmo visual da
CNH: em todas as carteiras
de habilitação existe um

campo chamado ACC, que
será preenchido (para quem
tem a CNH ele costuma ter
uma tarja preta).
Como obter? O processo
é semelhante ao da obtenção
da CNH, com curso e provas
teórica e prática.
São 20 horas/aula no curso
teórico e 10 horas/aula para
a parte prática.
Vantagens: O curso de
ACC é mais rápido.
São necessárias 20 horas/
aula no curso teórico e 10 horas/aula para a parte prática.
Enquanto isso, para tirar
a carteira de habilitação A
são necessárias 45 horas/aula
de teoria e 20 horas/aula de
prática.
Desvantagens: Na maioria dos estados, as taxas
cobradas pelos Detrans para
emissão da ACC têm os
mesmos valores da emissão
da CNH do tipo A.
Além do valor da taxa de
emissão, que é fixado pelos
Detrans, são cobrados ainda
os cursos da autoescola e
exames médico e psicotécnico, exatamente como na
CNH.
Mas a ACC só permite
conduzir "cinquentinhas";
a carteira de habilitação na
categoria A pode ser usada
para qualquer tipo de moto.

A LAVA JATO E A
"CRIMINALIZAÇÃO" DA CORRUPÇÃO

O

Percival Puggina

leitor destas linhas deve saber que foi
instalada em nossos hábitos e costumes
uma distinção entre o crime contra o
patrimônio praticado por um e o mesmo crime
praticado por muitos. O "coletivo" da segunda
situação permite atribuir-lhe a característica
de movimento social, ideologicamente credor
de benevolência e reverência. As razões pelas quais as coisas se passam assim no Brasil permanecem envoltas pelos mistérios inerentes à alquimia marxista. Tremem as luzes
do intelecto, borbulham as retortas cerebrais,
fumegam os neurônios e pronto: afirmar que
qualquer dos ditos movimentos sociais violou
dispositivo do Código Penal torna-se pura e
simples criminalização do movimento e isso
não é coisa que se faça.
O MST já conta 32 anos empenhado em
crescente pluralidade de causas, entre as quais
a que menos importa é a reforma agrária. Até o
PT, com o tempo, descobriu que desapropriar
terra para assentar o pessoal indicado pelo
MST é jogar dinheiro fora. Sob o ponto de vista político, resulta mais eficiente e mais barato
dar dinheiro para o movimento e bolsa família
para seus militantes. Tanto isso é verdade que
após 13 anos e quatro governos federais petistas, Michel Temer esquentava sua cadeira há
apenas uma semana quando o MST lhe apareceu com extensa pauta de reivindicações. Sem
nenhum constrangimento.
Denunciar a "criminalização" dos movimentos sociais é ato de extrema astúcia, cujo
objetivo consiste em criminalizar a denúncia
do ato criminoso. Hoje, são condutas e expressões inseparáveis. Basta que alguém denuncie
ou reaja a um crime contra a propriedade privada ou pública praticado por muitos para que,

imediatamente, passe a ser acusado de estar
criminalizando movimento social. Esta acusação pretende conseguir (e pela insistência
e repetição consegue) que o denunciante seja
percebido como réu ele mesmo. Invertem-se
as culpas e responsabilidades. Graças a isso,
o MST e os exércitos rurais do senhor Stédile
sempre agem impunemente. Graças a isso, as
milícias urbanas do MTST e do senhor Boulos obtêm a mesma proteção. Graças a isso, os
truculentos máscaras-negras do senhor Freixo, conhecidos pela alcunha de Black Blocs,
podem queimar lixeiras e espatifar vidraças
sem serem tolhidos. Graças a isso, também,
os adolescentes intelectualmente abusados por
professores militantes podem invadir escolas e
prédios públicos sem serem perturbados pelas
instituições da República. E por aí vai a semeadura cultural da impunidade.
Se o leitor destas linhas observar a reação
desses mesmos grupos, bem como a dos partidos e lideranças políticos que os sustentam,
perceberá que a mesma estratégia está sendo
aplicada em relação à força-tarefa da Lava
Jato e, especialmente, ao juiz Sérgio Moro.
Atacam os delegados, os procuradores e o juiz
por estarem "criminalizando" condutas criminosas. O petrolão não foi um movimento social. Foi mais um movimento societário. Mas
a Lava Jato está criminalizando a corrupção e
isso deixa muita gente indignada.
* Percival Puggina (71), membro da Academia Rio-Grandense de Letras, é arquiteto,
empresário e escritor e titular do site www.
puggina.org, colunista de Zero Hora e de dezenas de jornais e sites no país. Autor de Crônicas contra o totalitarismo; Cuba, a tragédia
da utopia; Pombas e Gaviões; A tomada do
Brasil. integrante do grupo Pensar+.

CNH (CARTEIRA
NACIONAL DE
HABILITAÇÃO)
Vantagens: Com a CNH
da categoria A é permitido
conduzir qualquer tipo de
moto, enquanto a ACC é
restrita às "cinquentinhas".
Por ser mais procurada e
mais comum que a ACC, é
mais fácil encontrar Centros de Formação de Condutores (CFCs) que ofereçam esse curso e todos os
Detrans do país emitem
esse documento.
Algumas autoescolas
também fazem promoções
para quem tira a CNH na
categoria B (para carros)
tirar também a de moto, por
um custo menor.
Desvantagens: É preciso
consultar o Detran do estado para saber se as taxas
cobradas para CNH são
maiores do que para ACC.
Consulte também o valor
cobrado pelas autoescolas,
que não é tabelado.
Outra questão é que o
curso para obter a carteira
de habilitação é mais demorado, o que pode encarecê-lo: são necessárias 45
horas/aula de teoria e 20
horas/aula de prática. Para
a ACC, são 20 horas/aula
no curso teórico e 10 horas/
aula para a parte prática.
Cerco às 'cinquentinhas'
Além da exigência de documentação, os condutores
de "cinquentinhas" também
estão sendo cobrados pelo
licenciamento dessas motos. Até pouco tempo, uma
grande parte delas rodava
sem placa. Isso porque a
legalização ficava por conta das prefeituras e muitas
alegavam que não tinham
como dar conta do serviço.
Em julho de 2015, o
Departamento Nacional de
Trânsito (Denatran) mudou
a regra e determinou que os
Detrans deveriam emplacar
os ciclomotores. Por causa
disso, os licenciamentos
de "cinquentinhas" aumentaram 280% naquele
ano, na comparação com
o anterior.
Como é lei para todas
as motos, para a guiar a
cinquentinha é necessário
sempre estar de capacete.

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA - DESPACHO
DE DISPENSABILIDADE DELICITAÇÃO - PA PROCESSO
ADMINISTRATIVO 0107-0007-0005-2016 PROCESSO
DE DISPENSA LICITATÓRIA - À luz da decisão do Douta
Julgadora de Primeira Instância, anexado neste processo,
nos AUTOS DA ACP AÇÃO CIVIL PUBLICA NR 001915360 2016 813 0312; À luz do Parecer jurídico aprovado pela
Procurador Geral do Município de Conceição de Ipanema
e por mim; Aprovo a proposta apresentada pela FUNEC FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CARATINGA - FUNEC
CNPJ 19 325 547/0001-95 e determino: A celebração de
contrato e sua publicação; O cumprimento das orientações
no parecer por parte do DEPARTAMENTO DE MATERIAIS
E SERVIÇOS, podendo se socorrer nos trabalhos da
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO; O início
dos trabalhos com supervisão do Serviço de Engenharia
da SEMOS, da Prefeitura Municipal de Conceição de
Ipanema, registrando as irregularidades, se ocorrerem por
escrito, etc. Cumpra-se. Gabinete do Prefeito Municipal,
26/9/2016. Willfried Saar, Prefeito Municipal.
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA – EXTRATO
DE CONTRATO – PA PROCESSO ADMINISTRATIVO
0107-0007-0005-2016 PROCESSO DE DISPENSA LICITATÓRIA – Contratante: Município de Conceição de
Ipanema – contratada: FUNEC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CARATINGA - FUNEC CNPJ 19 325 547/000195 – Valor global: R$68.640,00 (SESSENTA E OITO
MIL, SEISCENTOS E QUARENTA REAIS), em parcelas
conforme contrato – vigência; um ano após o recebimento
da ORDEM DE SERVIÇOS. Dotação orçamentária: 0028
4020206020602267820050104644905200. Observação:
Em cumprimento à medida liminar nos Autos da AUTOS
DA ACP AÇÃO CIVIL PUBLICA NR 0019153-60 2016 813
0312. Gabinete do Prefeito Municipal, 21 de outubro de
2016. Willfried Saar, Prefeito Municipal.

Município de Conceição de Ipanema – PA 0110-0004-00032016 – extrato de Termo Aditivo – contratante: Município
de Conceição de Ipanema, CNPJ nº 18.334.300/0001-72 –
contratado: MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA LTDA – Objeto: prorrogação de contrato
até 27/2/2017 – dotação orçamentária: a mesma. Gabinete
do Prefeito Municipal, 4 de agosto de 2015. Willfried Saar,
Prefeito Municipal.
Município de Conceição de Ipanema – Extrato de Termo
Aditivo de contrato – PA 0111-0004-0004-2016 – Contratante: Município de Conceição de Ipanema – Contratada:
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMA LTDA – Objeto: reequacionamento econômico-financeiro para R$4458,00 – dotação orçamentária: a
mesma. Gabinete do Prefeito Municipal, 4 de agosto de
2015. Willfried Saar, Prefeito Municipal.
Município de Conceição de Ipanema – PA 0112-00040005-2016 – EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO – contratante: Município de Conceição de Ipanema
– contratada: MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA LTDA – objeto: Ajuste financeiro
determinado para viger o valor de R$ 4.019,60 ( quatro
mil e dezenove reais e sessenta centavos) – dotação:
a mesma. Gabinete do Prefeito Municipal, 4/10/2016.
Willfried Saar, Prefeito Municipal.
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POLÍCIA
Mecânico é assassinado no
Córrego Escadinha

Raimundo Rubens de
Souza, 68 anos, foi assassinado em sua propriedade
rural localizada no córrego
Escadinha, zona rural de
Simonésia. Aparentemente, ele atacado com algum
instrumento contundente
(Facão ou foice) diante dos
graves ferimentos Raimundo
não resistiu e acabou vindo
a óbito após ser socorrido
por vizinhos, como ele teve
dinheiro roubado o crime foi
considerado (latrocínio).
Segundo a Polícia Militar,
Raimundo Rubens (conhecido como Rubinho) acordou
o vizinho por volta de 3:30 da
madrugada. Da estrada, ele
gritava por socorro.
Dois moradores das proximidades conseguiram trazê-

lo até a Unidade de Pronto
Atendimento (UPA) em
Manhuaçu. Rubinho tinha
cortes na cabeça provocados
por algum objeto contundente, como um machado ou
algo do tipo.
A PM verificou que o
autor arrombou a porta da
casa com chutes na porta.
Havia uma marca de tênis. Em seguida, entrou na
casa e golpeou Rubinho.
O morador ainda escapou
por uma janela, onde teria
sido novamente golpeado.
Dali, saiu até a estrada e
conseguiu pedir socorro aos
vizinhos.

O carro estava aberto na
garagem. A carteira foi encontrada aberta e somente
com documentos. Durante o
socorro, Rubinho disse que
foi vítima de assalto.
Na casa, foram recolhidos
cartuchos calibre 12 e 38. A
PM realizou levantamentos e
até um suspeito, mas o rapaz
negou envolvimento e disse
que passou a noite em casa.
Rubinho era conhecido
como mecânico em Manhuaçu e tinha uma chácara
na saída da cidade para Simonésia, na MG-111.
Por Jacqueline Dutra de
Carvalho

Quatro adolescentes feridos em
capotamento em Ponte do Silva
Um veículo Peugeot saiu
da pista e capotou por uma
ribanceira de cerca de 40
metros no km 03 da rodovia
LMG-838, que liga Ponte
do Silva a Luisburgo. O acidente foi na tarde de sábado,
22/10.
De acordo com o Corpo
de Bombeiros, havia quatro
adolescentes no carro. Três
de 17 anos e um de 15 anos.
Todos sofreram ferimentos
leves.
Um dos menores, de 17
anos, assumiu que dirigia
o carro. Ele confirmou que

perdeu o controle da direção
e saiu da pista.
Dois garotos foram socorridos por terceiros. Dois
foram atendidos pelo Corpo

de Bombeiros e encaminhados para a Unidade de
Pronto Atendimento (UPA)
em Manhuaçu.
Carlos Henrique Cruz
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POLÍCIA
Funcionário de padaria leva
tiro e morre depois de pedir
cliente para vestir camisa
BELO HORIZONTE
(MG) - Um jovem de 18
anos de Manhuaçu foi assassinado na noite de sábado,
22/10, apenas por cumprir
seu dever. Eram quase 21h,
quando um homem de pele
negra, sem camisa, entrou na
padaria Mix Pão, na Avenida
Érico Veríssimo, no Bairro
Rio Branco, na Região de
Venda Nova, em Belo Horizonte.
O caixa Daniel Christyano
dos Reis de Jesus orientou o
suspeito para vestir a roupa,
já que, pelas normas do
estabelecimento, é proibido
entrar sem blusa. De acordo
com testemunhas, o homem
ficou bastante irritado e ameaçou o rapaz dizendo que

retornaria mais tarde.
Segundo o boletim de
ocorrência registrado pela
Polícia Militar, duas horas
depois, o suspeito voltou,
trajando camisa azul e com
um revólver na cintura. Ele
abordou a vítima logo que
entrou na padaria dizendo
que Daniel o havia xingado
anteriormente, fato que foi
desmentido pelos colegas de
trabalho. Em seguida, sacou
a arma e disparou vários tiros
na cabeça e no pescoço do
funcionário.
O suspeito fugiu a pé.
Daniel foi levado para o
Hospital de Pronto-Socorro
Risoleta Neves, mas não
resistiu. A PM informou
que o dono da padaria vai

disponibilizar para a polícia
as imagens das câmeras de
segurança do local.
Daniel é natural de Manhuaçu e trabalhava na padaria em Belo Horizonte há
cerca de um ano.
Junia Oliveira / Portal Uai

Homem é baleado na
cabeça no Campo de Avião.

Márcio Fernandes de Oliveira, conhecido
como Zoi de Gato, 23 anos, foi baleado
próximo a um Bar localizado na Rua Herve
Cordovil, Bairro Nossa Senhora Aparecida,
antigo campo de avião em Manhuaçu o crime
aconteceu por volta de 03 horas da madrugada deste sábado, 15/10.
Os Policiais Militares depararam com o
rapaz caído ao solo, sem ninguém por perto,
o rapaz estava inconsciente e apresentava
uma perfuração na cabeça (meio da testa),
aparentando ser proveniente de arma de fogo.
O rapaz foi encontrado baleado no meio
da rua, ele estava sem documentos, sendo
identificado após sua ex-amasia chegor a
UPA e reconhecendo a vítima como sendo a
pessoa de Márcio Fernandes de Oliveira, 23

anos, solteiro.
Apesar dos levantamentos da Polícia
Militar, ninguém soube apontar suspeito da
autoria da tentativa de homicídio.
Por Jacqueline Dutra de Carvalho
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ENTRETENIMENTO
LABIRINTO

Promessa do feijão
Dois compadres resolveram pagar uma
promessa feita para “Nossa Senhora de Abadia” no Triângulo Mineiro. O milagre atendido pela santa foi tão grande que os dois resolveram colocar três feijões em cada botina e ir
caminhando cerca de 80 quilômetros, e assim
fizeram. Andaram mais ou menos 5 quilômetros e um dos compadres ficou um pouco para
trás.
— Vamo, cumpade! Assim nóis num chêga
a tempo pra missa.
— Ai sô! Num sei se essa ideia de colocá
os fejão na butina foi boa não!
Andaram mais uns 5 km e o compadre já
se arrastava e ficando cada vez mais para trás.
— Ô cumpade, num tô guentano mais os
meus pé.
— Êita sô! Intão vamo arriá de baixo daquela árvore ali.
O que estava bem, sentou-se tirou a botina,
estalou os dedos e deu um belo góle numa
pinga. O outro se arrastando e reclamando,
mal conseguiu tirar as botinas e nem quis saber da pinga.
Ao ver que os pés do amigo estavam à flor
da pele, disse:
— Que que isso cumpade? Seus pé ta té
pareceno que ocê tava andano discarço na
braza!
— Pois é sô! Os fejão cabô com meus dedo
tudo!
— Uai cumpade! Ocê num cuzinhô os fejão antes não?

TOURO – de 21/4 a 20/5 A vida social terá dinamismo quase antagônico,
pois alguns estarão vivendo intensamente as reuniões e encontros e outros
preferirão dar um tempo desse processo. O melhor será refletir sobre novas
possibilidades, ideias, sociedades, parcerias.
RELACIONAMENTOS: a família passa a ter um significado mais do que
especial para se contornar adversidades e demonstrar boa vontade para
acertar os ponteiros da amizade. No amor a libido estará intensa e poderá
mexer nos rumos da relação, inclusive com mais cumplicidade.
GÊMEOS – de 21/5 a 20/6 Com o Sol em Escorpião a partir de amanhã,
as rotinas estarão num clima de intensidade e dinamismo. É como se
estivesse com muita energia represada que precisa ser extravasada de
alguma maneira. Sua visão profissional começa a mudar em relação ao
mundo teórico e da experiência.
RELACIONAMENTOS: há um clima de muita intensidade e de mudanças
na forma de entender a pessoa amada. Ao mesmo tempo em que a vida
pede mais prática e mundo real, você consegue perceber algo que vai além
e que poderá ajudar no convívio, na compreensão, e, para quem estiver
iniciando uma relação, numa possível paixão “caliente”.
CÂNCER – de 21/6 a 22/7 Há indicativos de um período promissor e
com ideias que podem mudar rumos de projetos e planos para o futuro. A
saúde tende a se restabelecer para quem precisa. Controle as finanças,
sobretudo com supérfluos. Sua intuição estará em alta. Há um clima de
divertimento e entretenimento.
RELACIONAMENTOS: para quem estiver num relacionamento de longa data, o clima estará ameno e com tendência à alegria e de encontros
promissores com amigos e familiares. Aproveite cada momento e deixe
as emoções fluírem.

sete erros

LEÃO – de 23/7 a 22/8 A família passa a ter um sentido maior a partir de
agora. Alguns parentes tendem a influenciar de forma decisiva, inclusive
quanto aos negócios, no trabalho, em pequenas decisões. As emoções
estarão mexendo com as leoninas. Muita calma nessa hora.
RELACIONAMENTOS: o afeto, o carinho, os sentimentos mexerão com
a relação amorosa neste período. Até aos casais iniciantes que possuem
planos e mais planos, a situação parece fluir de forma positiva, em sua
maior parte. Sua luz estará intensa e a química poderá dizer muito, mesmo
sem palavras.

Problema com o vizinho

VIRGEM – de 23/8 a 22/9 Para muitas virginianas, a intuição poderá ser
decisiva para decidir a partir dos muitos planos e análises acontecidas até
o momento. É como se não houvesse tempo a perder, pois há vontade de
tomar as rédeas da vida para poder fluir, sobretudo diante de certo clima
de insegurança que paira no ar.
RELACIONAMENTOS: é possível dificuldades no campo amoroso. Isso
não é o fim do mundo, evidentemente. É preciso ter bem definido na mente
que a sabedoria e em alguns momentos a razão, podem ser necessárias
para equilibrar os problemas do cônjuge. Se pintar aquele clima de frieza,
espere, respire, pense e depois decida, com tranquilidade.

Dois amigos conversam sobre os problemas que um está tendo com seu vizinho:
- Meu vizinho é um chato, um verdadeiro
pé no saco. Acredita que ele veio bater na minha porta hoje às 3 da manhã?
- Nossa, realmente você tem razão. E você
não xingou ele?
- Xinguei um pouco. Só não xinguei mais
porque ele deu sorte de eu já estar acordado
tocando bateria.
Quando Gandhi estudava Direito na Universidade de Londres, havia um professor que
não o suportava, mas Gandhi não baixava a
cabeça. Um dia o professor estava comendo
no refeitório e sentaram-se juntos. O professor
disse:
- Senhor Gandhi, você sabe que um porco e
um pássaro não comem juntos?
- Ok, professor. Já estou voando... e foi para
outra mesa.
O professor aborrecido resolve vingar-se no
exame seguinte, mas ele responde, brilhantemente, todas as perguntas. Então resolve fazer
a seguinte pergunta:
- Senhor Gandhi, indo o senhor por uma rua
e encontrando uma bolsa, abre-a e encontra a
sabedoria e um pacote com muito dinheiro.
Com qual deles ficava?
Gandhi respondeu:
- Claro que com o dinheiro, professor!
- Ah! Pois eu no seu lugar Gandhi, ficaria
com a sabedoria.
- Tem razão professor, cada um ficaria com
o que não tem!
O professor furioso escreveu na prova
“IDIOTA” e lhe entregou. Gandhi recebeu a
prova, leu e voltou:
- Professor, o senhor assinou a prova, mas
não deu a nota!

Cego bonzinho
Um cão faz xixi num cego parado na esquina para atravessar a rua.
Ao sentir um líquido sobre a perna, o cego
enfia a mão no bolso e oferece uma bolacha
ao cão.
Ao ver a cena uma menina diz:
- Nossa como você é bonzinho! O cão fez
xixi em você e você dá uma bolacha para ele!
- Que nada pequenina, eu quero achar a cabeça dele para dar uma bengalada!

HORÓSCOPO
Astrológica por Claudia Vannini
ÁRIES – de 21/3 a 20/4 É possível perceber vantagens interessantes a partir do dia 23 deste mês. Quem
estiver realizando um curso de pós-graduação está, por
exemplo, no caminho certo, mesmo que os esforços
sejam grandes. Boas realizações no trabalho poderão
render bons frutos no futuro. Há reconhecimento.
RELACIONAMENTOS: a relação amorosa encontra na libido uma forma,
até certo ponto paradoxal, de se libertar e ao mesmo tempo se limitar. Dependerá do grau de dependência de cada um na transformação da relação
em algo melhor, maduro e consciente.

LIBRA – de 23/9 a 22/10 Adversidades podem acontecer com qualquer
um. Decidir pode até ser difícil, mas para a maioria é um processo árduo.
Só que agora, com o Sol em Escorpião e Júpiter iluminando os caminhos,
nada melhor do que deixar fluir o que você tem de melhor, suas habilidades,
talentos, competências. Hora de se mostrar ao mundo…
RELACIONAMENTOS: algumas dificuldades no amor, sobretudo nos
relacionamentos novos, podem mexer com o coração e as emoções. Se
considerar que tudo ainda pode ter um final feliz, o melhor será o velho
conselho óbvio: dialogue e seja feliz!
ESCORPIÃO – de 23/10 a 21/11 - Alternativas financeiras podem trazer novos alentos e arrefecimento ao coração. É possível fazer acordos,
tratar de negócios de forma direta e sólida? Claro que sim. No mundo real
é preciso estar nele para se viver. Mas agora, calma. É bom focar e ter
consciência de seu papel e dos outros para obter sucesso lá na frente.
RELACIONAMENTOS: sempre haverá um motivo para ver a pessoa
amada de forma diferente, com carinho e paixão. A química estará especialmente influenciando o faro das escorpianas e bons encontros estarão
armados. A cumplicidade até em pequenos encontros pode mexer com a
pele, mas não esqueça: “Quem vê cara, não vê coração”.
SAGITÁRIO – de 22/11 a 21/12 - Período de fechamento de negócios,
ajustes, acordos financeiros, pagamentos de forma geral. Júpiter em Libra
em sentido dianteiro favorece bem esse processo. Novas amizades e experiências de pessoas de seu meio social podem contribuir com avaliações e
análise da realidade. O período é para reflexões e avaliações.
RELACIONAMENTOS: pessoas da família podem obter uma nova colocação, prosperar ou até mesmo marcar um casamento. Isso a deixará feliz
e se refletirá, até certo ponto, em sua liberdade. Evidentemente que isso
poderá mexer na relação amorosa. Cultive o bom humor.
CAPRICÓRNIO – de 22/12 a 20/1 - Procure pensar antes de falar. Para
quem trabalha em funções mais mentais do que físicas, é bom prestar um
pouco mais de atenção para não deixar escapar erros. Seria interessante,
se quiser algum destaque na carreira, encampar ideias diferentes e que
possam produzir resultados reais.
RELACIONAMENTOS: inicia um período interessante para dar início a
um novo relacionamento. Isso não quer dizer que necessariamente dará
certo, mas há propensão maior ao diálogo e disposição a contar uma nova
história de paixão e quem sabe, algo mais sólido.

CURIOSIDADES
Amsterdam - Amsterdam (capital da
Holanda) é uma cidade feita de pedaços. Ela é
formada por 90 ilhas e conectada por mais de
400 pontes.
AÇAFRÃO – Para obter 1 kg de açafrão é
necessário colher um milhão de flores dessa especiaria.
BÚLGAROS – Os búlgaros para dizer
“sim”, movem a cabeça de lado a lado e para
dizer “não”, movem-na para cima e para baixo.
COINCIDÊNCIA? – Miguel de Cervantes
Saavedra e William Shakespeare são considerados os expoentes mais importantes da literatura

inglesa e espanhola respectivamente. Curiosamente, ambos morreram em 23 de abril de 1616.
DA VINCI – Leonardo da Vinci podia escrever ao mesmo tempo com a mão direita e a
esquerda!
FIGUEIRA – As raízes de uma figueira
chegam a aprofundar-se na terra mais de 125
metros.
ISTAMBUL – Istambul (na Turquia) é a única cidade do mundo situada em dois continentes
(Europa e Ásia).
PAPEL – Nenhum papel pode ser sobrado na
metade mais de sete vezes. Faça uma tentativa.

AQUÁRIO – de 21/1 a 19/2 - Pode ser que novos interesses para se
aperfeiçoar, estudar ou realizar um curso possam mudar alguns direcionamentos. A questão maior será redefinir prioridades e criar uma nova
logística para realizar as coisas de seu interesse. O resto você tira de letra.
RELACIONAMENTOS: pode pintar um clima de carência afetiva, mesmo
para quem estiver com alguém. Pode até surgir uma paixão de fora do país
ou se sentir atraída por pessoas dominantes ou que estejam exercendo
alguma função no âmbito do poder.
PEIXES – de 20/2 a 20/3 - De uma forma ou de outra, sua intuição a levará
por novos caminhos e isso poderá ampliar sua visão de mundo, o que é
muito bom para quem tem, por exemplo, forte ambição e esteja sedento para
saltar na carreira a partir de boas ideias. A inspiração e determinação para
conseguir resultados palpáveis podem acontecer, se mantiver o equilíbrio.
RELACIONAMENTOS: para quem estiver em um sério caso de amor, o
período estará positivo com a química em funcionamento e com o aumento da cumplicidade. Para quem estiver só, há grande possibilidade de a
chama da paixão pescar seu coração, independentemente de a situação
ser ou não ser complicada.
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Após vídeo polêmico, Alexandre Borges comenta: As pessoas têm que cuidar de suas vidas
Apesar do sucesso em Haja Coração como o
personagem Aparício Varella, Alexandre Borges
viu seu nome pipocar mesmo quando caiu na
internet um vídeo em que aparece em cenas de
intimidade com o que seriam dois travestis em
uma festa particular.
Em entrevista ao colunista Bruno Astuto, o
ator, que já falou sobre o assunto anteriormente,
mostrou que apesar da polêmica está muito bem
profissionalmente e pessoalmente:
- Acho que cada um tem que cuidar da sua
vida. Tenho enfrentado uma rotina pesada por ser protagonista, mas
estou muito bem comigo mesmo. Realizei o sonho de fazer par com
a Malu Mader, que eu admiro muito. Estou me sentindo mais bonito
aos 50 anos. E sinto que o público me incentiva e me apoia. Sem ele
eu não teria pique
O ator, que está separado de Júlia Lemmertz há quase um ano,
ainda contou que assim que terminar as gravações da novela irá viajar para África, onde vai apresentar em Angola o projeto Poema Bar,
em que interpreta versos de Fernando Pessoa e Vinicius de Moraes.
As apresentações são bancadas por ele mesmo, que tira dinheiro do
próprio bolso para concretizar o projeto.
- Acho que de uns tempos para cá a poesia voltou com tudo, veio
uma onda de recitais. Isso faz bem para a alma de todo mundo. Eu
produzo para que seja sempre gratuito. Nas viagens, consigo parcerias para alimentação, hospedagem etc. Já apresentamos o projeto
em Portugal, França e Alemanha.

Jô Soares assina contrato
com SBT e estreia programa em 2017, diz colunista
Jô Soares comanda sua última temporada temporada à frente do "Programa do
Jô", na Globo. Apesar de já ter demonstrado sua tristeza ao deixar a
emissora, o apresentador já tem destino certo e uma nova casa: é o que
garante o colunista Leo Dias, do jornal "O Dia".
Como já havia sido especulado em julho, o comandante do talk-show assinou contrato com o SBT e segue na Globo só até dezembro.
Procurada pelo Purepeople, o canal de Silvio Santos - que teria negado uma entrevista a Jô - não negou a informação, mas afirmou desconhecê-la. "A emissora desconhece essa informações e não vai dar
detalhes sobre isso", indicou por meio de sua assessoria de imprensa.
Uma das entrevistas que mais repercutiram nesta temporada do
talk-show foi a do casalAngélica e Luciano Huck. A apresentadora
do "Estrelas" contou, por exemplo, que o marido não é ciumento
quando o assunto são seus looks. "Ele não é machista, a saia é muito
longa porque eu quero. Por ele, eu usava sainha curta e barriga de
fora", explicou Angélica.
Huck, por sua vez, lembrou do toco que levou da mulher e de
quando a chamou para participar de uma matéria em Fernando de
Noronha, cheio de segundas intenções. "Eu já achava ela gata e tinha
algum interesse além dos estúdios, mas a desculpa foi essa", brincou
o global.

Aos 51 anos, morre
apresentador Ênio Carlos
Morreu na última quinta-feira (20), aos 51
anos, o radialista e apresentador Ênio Carlos. Famoso na TV cearense, o artista lutava contra um
tumor no cérebro.
A confirmação do falecimento foi dada pela TV
Diário - onde o veterano trabalhava há 18 anos -,
em seu Twitter oficial.
O assunto, aliás, foi bastante repercutido na rede social e chegou a
ficar nos TT's - tópicos mais comentados da plataforma.
O profissional estava afastado do canal desde fevereiro por causa
da doença. Na ocasião, a família do comunicador explicou a situação por meio de uma nota enviada à imprensa. "Desde o final de
fevereiro, ele foi diagnosticado com uma grave condição médica,
tumor cerebral, caracterizando um tipo de CA. A equipe de médicos que o acompanha recomendou o seu afastamento para que o
tratamento tivesse a eficácia necessária e, desde então, ele vem se
tratando para que em breve retorne aos programas de rádio e TV.
Agradecemos de coração a todos os fãs que manifestaram carinho e
preocupação com o Ênio. Pedimos que todos orem pela restauração
de sua saúde, pois, nesse momento, a fé é o nosso alicerce", dizia o
comunicado. Ênio era casado e deixa três filhas.

Rodrigo Lombardi diz 'sim' ao papel de
Juiz Moro e é detonado na web
Os rumores em torno do filme sobre a Operação Lava Jato são
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muitos. A começar sobre quem interpretaria o papel central do juiz Sergio
Moro.
O aclamado Wagner negou que tenha dito 'não' ao convite, como havia
se especulado.
Wagner Moura desmentiu que teria recusado o personagem da série e
negou ter chamado Moro de mau-caráter. "Nunca disse essa frase
absurda. Qualquer bobagem, dita por qualquer um, viraliza na internet e é imediatamente assumida como verdade sem que ninguém
se preocupe em saber a fonte da informação", disse, segundo o F5.
Rodrigo Lombardi, então, foi confirmado no papel. Ele dará vida
ao juiz que se tornou celebridade no Brasil. Assim como Wagner,
alguns boatos davam conta que Lombardi teria dito não ao convite,
o que gerou uma reação positiva dos internautas.
Agora que ficou confirmado que ele disse sim, o ator recebe enxurrada de críticas. "Não acredito que Lombardi aceitou fazer o
Moro num filme sobre a Lava Jato", foi apenas uma das muitas críticas que o ator recebeu na web.
O filme "Polícia Federal - A Lei É Para Todos" será dirigido por
Marcelo Antunez e já conta com outros globais no elenco, como
Flávia Alessandra.

Filho do falecido humorista Shaolin interpretará Didi na nova versão de 'Os Trapalhões'
Lucas Veloso, filho do falecido humorista Shaolin, venceu uma disputa interna na Rede Globo e vai interpretar Didi
na nova versão de 'Os Trapalhões', que a
emissora produzirá no ano que vem em
parceria com o canal Viva.
De acordo com o site Notícias da TV,
Lucas, que interpretou um homônimo
em 'Velho Chico, estava tentando a vaga
junto com Rodrigo Sant'Anna.
Lucas, de apenas 19 anos, foi escolhido, entre outras qualidades, por ser nordestino, assim como Renato
Aragão, e também por ser um excelente imitador.
O ator chegou até a fazer uma imitação de Silvio Santos na novela 'Velho Chico''. No entanto, Lucas foi orientado pela Rede Globo
para não dar nenhum detalhe sobre o novo 'Os Trapalhões'.
Os intérpretes de Mussum, Zacarias e Dedé ainda não foram escolhidos. Renato Aragão e Dedé Santana serão os tios dos novos
Didi e Dedé.
Mussunzinho foi sondado para fazer o personagem que foi do pai,
mas também não foi confirmado.

Gretchen pede emprego na França: ‘Não
posso achar que eu sou a madame’
A cantora Gretchen está morando na
França junto com o marido, um empresário português, e os três filhos, mas
gosta de manter contato com os fãs brasileiros através de um canal no Youtube
em que exibe vídeos em que aparece falando sobre seu dia a dia.
Em uma das postagens, Gretchen contou que está procurando
emprego no novo país e até foi a uma entrevista em uma agência
de empregos. “Hoje eu me arrumei porque tive uma entrevista em
um órgão público que tem aqui, um órgão de emprego. Até porque,
gente, eu sou uma pessoa normal. Emprego assim, sabe, faxineira,
para cuidar de criança. Não posso o tempo todo achar que eu sou a
madame. Aqui eu não quero cantar”, disse.
Em apenas dois dias desde a estreia do canal Gretchen & Você, a
cantora já postou mais de vinte vídeos em que aparece indo buscar
os filhos na escola, comendo misto quente de manhã e fazendo sua
série de exercícios.

Chamada de 'mala', Graciele Lacerda
detona Mara: "Falsa crente"
Recentemente, durante o 'Fofocando', Mara Maravilha chamou
Graciele Lacerda, namorada de
Zezé Di Camargo, de “mala”, após
a atração ter exibido imagens da
capixaba escondido no capô de um
carro do sertanejo.
Indignada com a crítica, a capixaba disparou: “Olha, Mara Maravilha, o sorriso de quem está muito preocupada com sua opinião em
relação a ela. Beleza é para poucas, Mara”, escreveu uma seguidora de
Graciele em seu perfil no Instagram. “O que essa falsa crente falou?”,
respondeu a namorada de Zezé Di Camargo.
Graciele Lacerda mostrou nas redes sociais a surpresa que resolveu
fazer para o namorado, após um show do cantor em Londrina, no Pa-
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raná, no fim de semana. Na imagem criticada pela apresentadora do
SBT, Graciele se escondeu no capô de um carro antigo, colocado no
camarim do sertanejo e o surpreendeu ao surgir de dentro do veículo.

Sertanejo é apontado
como novo affair de
Ticiane Pinheiro
Dias após anunciar o fim do
namoro com César Tralli, Ticiane
Pinheiro parece ter um novo amor
para chamar de seu. Rumores dão
conta de que a apresentadora da Record está vivendo um affair com
o cantor João Bosco, da dupla com Vinícius.
Segundo o jornal "Extra", o boato surgiu nas redes sociais. Fãs
do sertanejo perceberam que a loira andava curtindo e comentando
diversas fotos do artista desde a última terça-feira (18) quando teria
começado a seguir o bonitão.
A gata confirmou o fim do relacionamento de dois anos com César Tralli no começo da semana. A dupla não informou o motivo do
rompimento.
Assim como a ex-modelo, o cantor está solteiro. O artista colocou
um ponto final em seu casamento com Caroline Maldonado há 10
meses.

Carol Celico, ex-mulher do jogador Kaká,
e Eduardo Scarpa estão namorando
Carol Celico não está mais solteira. Depois de ter seu romance
com Eduardo Scarpa, sobrinho de
Chiquinho Scarpa, confirmado por
ele, agora a it-girl e o empresário
deixaram a relação mais séria e
estão namorando. É o que afirma
o colunista Leo Dias, do jornal "O
Dia".
De acordo com a publicação, o
casal está namorando desde agosto, mesma época em que ele afirmou estarem se conhecendo melhor: "Nós estamos ficando, apenas". Já ela, a mãe de Luca, de 8 anos, e Isabela, de 5, não quis
comentar sobre o relacionamento. O Purepeople tentou entrar em
contato com a assessoria da socialite, mas não foi encontrada. Carol
estava sem assumir um novo relacionamento desde a separação com
o jogador Kaká.

Claudia Leitte leva outro fora
na TV e fica constrangida
Antes Claudia Leitte era a rainha dos micos,
agora está virando especialista em levar chega
pra lá em público. Ninguém tem paciência com
ela.
Outro dia, um participante do The Voice Brasil deu um fora na cantora depois que ela o mandou sentar em seu
colo. O cara disse que é casado e ama a esposa, deixando Milk no
vácuo.
Agora na quinta (20), Claudinha se empolgou achando que uma
candidata iria escolhê-la como técnica, chegou até se levantar da cadeira empolgada, mas a moça preferiu ficar com Carlinhos Brown.
Leitte achou que ia ser escolhida, pois a participante disse que a
admirava. Mas isso não foi o suficiente para querer a cantora como
sua técnica.
Para falar a verdade, quase ninguém escolhe Milk, tadinha. Ela só
falta implorar. Muita injustiça!

Carlos Alberto de Nóbrega aparece em público pela primeira vez com a nova namorada
Recém-separado
de de Andréa Nóbrega, após 22 anos de
casamento, Carlos
Alberto de Nóbrega
surgiu publicamente
com a nova namorada na noite de quinta
(20). É a primeira
vez que a moça e
fotografada com o
humorista.
Os dois foram juntos ao aniversário do
apresentador Rodrigo Faro, em SP.
Ela chama Renata,
é médica, e tem 38
anos.
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TRE nega recurso da candidata Rosa de Santana do Manhuaçu

SANTANA DO MANHUAÇU (MG) – O resultado do município foi:
Rosa Luiza Mendes de
Assis foi a primeira colocada com 2.926 votos, mas
aparece como inelegível.
Seu adversário Paulinho
do Digudinho com 2.891
(35 votos a menos), foi
apontado como eleito pela
Justiça Eleitoral.
Há alguns juristas que
defendem novas eleições
no caso de o vencedor ser
impugnado. Inclusive o
ministro Gilmar Mendes
presidente do Superior Tribunal Eleitoral, deu uma
entrevista à Rede Globo no
dia da eleição, e disse que
todo candidato eleito que
for impugnado por alguma
irregularidade haverá novas
eleições, a justiça não dará
mais posse ao segundo colocado, o que vale mesmo
é o veredito dado em julgamento e neste caso Santana
do Manhuaçu ainda deverá
esperar mais um pouco para
saber de fato qual decisão
será tomada pela justiça.
Santana do Manhuaçu
segue sem definições quanto à sucessão na prefeitura
por conta de pendências
com a Justiça Eleitoral depois da eleição do início do
mês. Na cidade teve festa

dos dois grupos que disputam a gestão 2017-2020.
No dia 18/10, o Tribunal
Regional Eleitoral de Minas
Gerais (TRE-MG) manteve o
indeferimento da candidatura
de Rosa de Assis, confirmando a decisão do Juiz Eleitoral
de Manhuaçu, Dr. Vinícius
Ristori. Agora, a candidata
pode recorrer ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral).
Se perder, o resultado favorece o candidato Paulinho
Digudinho. A exemplo de
outras cidades em que o
TRE-MG já se posicionou
nas duas últimas semanas,
não deve haver nova eleição.
IMPUGNAÇÃO
A questão envolvendo o
registro da candidatura tem
mais de um mês. No dia 9 de
setembro, o juiz eleitoral Dr.
Vinícius Dias Paes Ristori indeferiu o pedido da Coligação
Juntos Por Um Futuro Melhor
(PSL, PDT, SD, REDE) para
Rosa Luzia Mendes Assis. O
grupo recorreu e ainda não
houve julgamento na segunda
instância.
A Coligação Unidos Para
o Progresso impugnou a
candidatura de Rosa Luzia
Mendes de Assis com os
seguintes argumentos: a
candidata é viúva do Ex-

Prefeito de Santana do Manhuaçu, que assumiu
a Prefeitura em
2008, foi reeleito
em 2012 e faleceu
em 16/02/2015;
ela estaria incursa
na inelegibilidade
reflexa do art. 14,
§ 7º, da Constituição da República;
além disso, não
apresentou toda
a documentação
necessária para o
requerimento de
registro de candidatura, estando
ausente a certidão
da Justiça Estadual
de 2º Grau.
Em contestação, a
candidata alegou: que o
Ex-Prefeito de Santana
do Manhuaçu faleceu em
16/02/2015, data distante
em mais de um ano das
eleições de 2016; que houve
a efetiva dissolução do
vínculo familiar com o falecimento de seu ex-esposo;
que a Súmula Vinculante
nº 18 do STF não se aplica
ao caso em questão, tendo
em vista que na discussão
para aprovação da mesma
apenas tratou-se da dissolução por separação ou
divórcio, não abrangendo

a por morte; que o ExPrefeito foi sucedido pelo
Vice-Prefeito, cuja atuação
como Prefeito já perdura
por quase dois anos.
SENTENÇA
Em sua sentença, o juiz
eleitoral Dr. Vinícius Ristori pondera que “o objetivo da Constituição da
República foi o de se evitar
a perpetuação de um mesmo
grupo na chefia da função executiva. As súmulas
dos Tribunais vieram para
orientar a aplicação do
dispositivo constitucional.

Dessa forma, o cônjuge
não pode se candidatar na
circunscrição do titular por
conta da inelegibilidade
reflexa.
Existem, no entanto, exceções à inelegibilidade
reflexa, que é o caso de o
cônjuge já ser titular de
mandato eletivo e estar
concorrendo à reeleição;
ou no caso do falecimento,
renúncia ou afastamento
definitivo do cargo pelo
menos seis meses antes da
eleição, desde que o titular
pudesse se candidatar à
reeleição.
No caso em questão, o
Ex-Prefeito de Santana do
Manhuaçu já estava em
seu segundo mandato e,
portanto, não poderia mais
se candidatar à reeleição.
A candidata Rosa Luzia
Mendes Assis não era detentora de cargo eletivo e,
por isso, não está se candidatando à reeleição.
Pelo que se pode
depreender dos documentos apresentados juntamente
com a impugnação, há interesse da candidata de dar
continuidade aos trabalhos
iniciados durante o mandato
de seu ex-esposo. Isso caracterizaria o terceiro mandato
e a perpetuação do mesmo
grupo familiar na Prefeitura

de Santana do Manhuaçu, o
que é vedado. (…)
Portanto, conforme já
assentado pelo TSE, o cônjuge supérstite é inelegível
quando o falecimento do
titular se der no segundo
mandato, em decorrência
da vedação ao exercício
de terceiro mandato pelo
mesmo grupo familiar. Dessa forma, a candidata está
abrangida pela inelegibilidade reflexa descrita pelo
art. 14, § 7º, da Constituição
da República”.
DECISÃO DO TRE
Nesta terça-feira, foi publicada a decisão do Juiz
Antônio Augusto Mesquita
Fonte Boa em relação ao
Recurso Eleitoral Nº 17720.
Após o relatório, o magistrado reforçou o entendimento da sentença do Dr.
Vinícius Ristori e finalizou
“negando provimento ao recurso para manter a sentença que indeferiu o pedido de
registro de candidatura da
recorrente (Rosa)”.
Até a data da diplomação,
prevista para dezembro,
todas as situações têm que
estar definidas, segundo
informações do próprio
TSE (Tribunal Superior
Eleitoral).

