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EDITORIAL

O povo ainda não tem noção do
descompasso dos poderes
No Brasil apesar da constituição e dos discursos das autoridades, a
desigualdade é uma realidade, a lei costuma ser muito rigorosa para
alguns pobres e inexistente para muitos ricos e políticos. Por pouca
tem muita gente presa e por graves crimes muita gente solta. Nunca
o centro do poder foi tanto bisbilhotado, e suas entranhas expostas ao
público, talvez as pessoas atônitas ainda não se deram conta da grande
necessidade de uma gigantesca mobilização para reivindicar os pontos
necessário para consertar o país.
Os mais pobres não podem ser os mais responsabilizados, as pessoas
que mais contribuíram para a quebradeira do país não estão sendo
cobradas. Os criminosos de colarinho branco, grandes empresários e
os políticos que se escondem por detrás dos privilégios escandalosos
das prerrogativas concedidas aos polítiFale com a redação
cos, e outras proteções da ‘justiça’ com
contato@jm1.com.br as benesses de tribunais superiores. Por
(33)3331-8409
tudo que se sabe dos governos de Lula e
Dilma os Ministros do STF, ficam quase
impedidos de atuarem, as gavetas não se abrem, e ainda grande parte
dos parlamentares tentam a todo custo forjar as leis em benefício
próprio, como a que desejam agora sobre o crime de caixa dois.
A situação político-judiciária é de ruptura. Delações premiadas
bombásticas, como a dos dirigentes da Odebrecht, de um Eduardo
Cunha ou Antônio Palocci da vida, podem comprometer centenas de
membros do Congresso Nacional. Os réus da politicagem vão alegar,
no maior cinismo de sempre, que o Judiciário tenta promover uma interferência no Legislativo, com o apoio do Ministério Público Federal.
Os magistrados, principalmente os de tribunais superiores, como foram
indicados politicamente para os cargos vitalícios, sofrerão pressões
espúrias nos bastidores. O que se dará de tudo isso, nesta guerra surda?
O plano dos políticos é emplacar a Lei de Abuso de Autoridade com
único objetivo de reduzir os poderes dos magistrados e membros do
Ministério Público – e não para coibir eventuais excessos que eventualmente prejudiquem qualquer cidadão comum. Na prática, o plano da
bandidagem política, com foro privilegiado, é enfraquecer o Judiciário.
Por que os deputados e senadores não aceleram o debate e aprovação
daquelas medidas contra a corrupção? Por que não aceitam discutir o
fim do injusto foro privilegiado para ocupante de cargo público eletivo
que comete crime comum?
Onde estão os intelectuais, os grandes empresários da mídia, cadê os
segmentos esclarecidos da sociedade brasileira? Eles estão divididos
alguns e sabem lá porque? As pessoas de bem precisam juntar-se ao
povo para focar pressão no fim do foro privilegiado que é inconstitucional por princípio, pois fere o direito básico à isonomia, à igualdade
de tratamento entre os cidadãos.
A politicagem, no gerenciamento da máquina do crime institucionalizado, não quer a revisão deste absurdo privilégio judiciário. Por isso,
a maioria dos brasileiros precisa pressionar pela mudança.
Hoje, na judicialização da politicagem, os bandidos estão levando
ampla vantagem sobre as pessoas normais e honestas que pagam impostos absurdos e juros irreais, sobrevivendo do jeito que dá...
A esperança da justiça do bem é que a megaoperação da Polícia Federal ocorrida na sexta-feira, 4/11 contra uma quadrilha de traficantes
de drogas que movimentaria mais de R$ 1 bilhão por ano. Já pensou
um financiador de campanha, fazendo a delação?
Precisam acabar com os marajás dos três poderes, infelizmente
querem punir uns em detrimento de outros. Só uma intervenção cívica
militar daria fim na corrupção.
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Opinião dos Leitores
A opinião dos leitores está aberta a todas as pessoas sobre qualquer assunto, desde que não seja de ofensas
pessoais, proselitismo ou propaganda. As cartas poderão ser resumidas e corrigidas. Elas devem ser enviadas à Rua Etelvino Guimarães, 217 - Apt. 202 - Centro – Manhuaçu – MG CEP: 36900-000, por Telefax:
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contato, e os textos não podem passar de 30 linhas.

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
METADE DA POPULAÇÃO JÁ FOI VÍTIMA
DE FRAUDE COM CARTÕES
Redobre o cuidado com seus dados pessoais. A chance de ter
seus dados pessoais roubados também cresceu devido ao uso de
smartphones e tablets. Nunca deixe que levem o cartão para longe
e peça para que tragam a máquina até você. Não crie senhas fáceis
demais como datas de aniversário ou números de telefone. Na internet, o cuidado deve ser ainda maior. Não preencha cadastros nem
faça compras em sites desconhecidos. Verifique se o endereço do
site tem o http do endereço seguido de um “s” no final e se aparece
um cadeado à esquerda do endereço da página. É bom checar se
o site que você está navegando é mesmo a página oficial da loja
ou empresa. A desconfiança também tem que acontecer com os
preços. Se a oferta estiver barata demais, pode ser um truque para
atrair novas vítimas.
CONSUMIDOR SERÁ INDENIZADO POR FALHA EM VEÍCULO
Uma concessionária e montadora de veículos foram condenados a
restituir um cliente pelo valor pago no automóvel. As empresas também
foram condenadas a ressarcir os gastos que a autora teve com táxis e
com o aluguel de outro veículo. A decisão foi do juiz Guilherme Ferreira
da Cruz, da 45ª Vara Cível Central do TJSP.

A cliente adquiriu um veículo que possuía garantia de fábrica de cinco
anos, mas dois anos após a compra, o carro começou a apresentar
problemas na direção hidráulica e no motor, o que fez com que a proprietária levasse o veículo para conserto por várias vezes durante onze
meses, sem que houvesse uma solução adequada para os problemas.
Para Átila Alexandre Nunes, coordenador do serviço Reclamar
Adianta. com. br houve a quebra de confiança da consumidora em
razão da extensão do vício e da ineficiência dos fornecedores na
solução do problema.
As empresas foram condenadas a pagar, solidariamente: R$
84.881,00 (valor atualizado do veículo), R$ 595,37 (valor referente
ao aluguel de um carro), R$ 48.000,00 a título de danos morais e R$
5.000,00 por descumprimento de determinação judicial. Cabe recurso
da sentença.
CONSUMIDORES ENTRAM NO AR E SÃO ATENDIDOS
Os consumidores de todo o país podem reclamar, protestar e denunciar livremente, entrando ao vivo no Programa Reclamar Adianta na
Rádio Bandeirantes AM 1360 (RJ) de segunda à sexta-feira, das 10h
ao meio dia. O Reclamar Adianta também é transmitido, ao vivo, pela
internet www.reclamaradianta.com.br e pelo nosso canal no You Tube,
basta digitar "reclamar adianta. Whatsapp: 21-993289328
Um recadinho de Lucia Souza para os leitores do Jornal das
Montanhas. Vale a pena reclamar.
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Em 2018 o Brasil
poderá ter o efeito Trump
Caso isso aconteça, tenha certeza será o principal meio
para mudar o Brasil, hoje, Executivo, Legislativo e Judiciário, pensam que estão enganando o povo, mas chegará um
momento que pelo voto os brasileiros farão o que o Judiciário
não fez. Os grandes vitoriosos de 2016, poderão não ter a
mesma sorte em 2018. Com o mundo cada vez mais globalizado, o povo está aprendendo identificar as maracutaias
feitas entre a cúpula dos grandes partidos, como aconteceu
recentemente nos Estados Unidos, a revolta do povo para
mudar o sistema. Trump, foi espetacular, disse todas as verdades que o povo precisava saber, verdades estas que devido
a forma, todos pensavam que ele teria uma grande derrota,
mas foi ao contrário à sua grande vitória deixou não só USA
perplexo, mas todo o mundo.
Uma vitória incontestável, visto que ele não teve apoio
da mídia, nem dos artistas famosos. Grandes redes de TV,
jornais trabalharam abertamente contra ele, até a Rede Globo, ele foi sensacional, até mesmo lideranças fortes de seu
partido Republicano afastaram dele, mas não teve jeito ele
saiu vitorioso com uma das mais espetaculares vitórias sem
ao menos deixar uma dúvida se quer.
O povo brasileiro está atento aos acontecimentos aqui e
fora do país. No Brasil pegaram um governo podre que levou
o país a níveis insustentáveis de corrupção e se o povo tivesse, mais antenado encheria as ruas com milhões de pessoas
exigindo o óbvio que era a saída da chapa Dilma e Temer,
afinal de contas os dois era um só governo e as propinas eram
divididas com vários partidos.
Só uma intervenção cívica militar faria os reparos necessários para limpar o país de toda a corrupção, pois a contaminação está no sistema partidário brasileiro todo corrompido,
como o povo não se manifestou como deveria, os políticos
deram o jeitinho de colocar o vice-presidente que também
era parte do governo.
E hoje vivemos essa guerra de todos contra todos e uma
clara evidencia de desacertos das instituições. O executivo
e Legislativo procurando um meio de salvação geral e o Judiciário através da Suprema Corte sem rumo e de um outro
lado a Lava Jato tentando moralizar o país enquadrando todos
os corruptos, é uma briga quase desigual, o povo tem que
ficar atento, pois a única parte boa do sistema atualmente no
país é a Lava Jato.
2018, será a vez do povo, se os políticos não se acertarem
tenham certeza o povo elegerá o nosso Trump brasileiro e
aí sim o Brasil mudará de uma vez por todas.

139 anos, Parabéns Manhuaçu
PARABENS MANHUACU 139 ANOS. Manhuaçu campos floridos montanhas verdejantes. Região Leste cidade polo
e muitos visitantes. Nosso progresso se destaca vanguarda
altaneira. Crescemos em todos os sentidos nesta terra mineira.
Jovens estudantes em ótimos educandários. Gente que trabalha no campo ou na cidade. Assim vamos a frente a cada
dia do calendário. Nossa gente é hospitaleira, paz, progresso,
prosperidade. Nas próximas décadas cresceremos ainda mais,
mas precisamos preservar o que nos deu a mãe natureza.
Somos gente altaneira um povo unido que faz. Caminhamos
passo a passo morar aqui e uma riqueza. Versos de minha
autoria, dá até para música. Wantuil Ferreira

Por um Brasil
mais justo
Dizem o que estamos vivenciando em nossa sociedade, mesmo que em passos
tímidos, é a real tentativa
de harmonia entre os três
poderes em busca de dias
melhores, ao certo de que
divergências ideológicas
não podem sobrepor ao
anseio popular ecoado aos
quatro cantos do país, daí, colhe-se então, a necessidade
de normas jurídicas voltadas para as demandas sociais.

De um modo geral, o que se vê no cenário político,
são situações difíceis e muita das vezes incompreensíveis, gestadas em tempo diverso, e, o que precisamos na
verdade é de vermos nossos irmãos que estão desempregados conquistando a oportunidade de um trabalho para
que possam honrar suas famílias com o pão de cada dia,
só assim, construiremos uma comunidade sadia, digna,
honesta e feliz.
Observando como preceitua a palavra de Deus em 2º
Coríntios 4: 8,9, vejamos: 8 Em tudo somos atribulados,
porém não angustiados; perplexos, porém não desanimados; 9 Perseguidos, porém não desamparados; abatidos,
porém não destruídos; Dr. Paulo César Sabino – advogado – (Xodó Advogados Associados).

Liberti-se da PEC 241!
Dilma cortou 10 milhões da educação antes do impeachment e esse pessoal não protestou, daí seu vice "Michel
Temer" assume o poder, depois do impeachment.
Ai começa a turma do PT mandando seus encéfalos asseclas fingirem que existe um movimento contra a PEC "241"
que dar um limite aos gastos públicos educacionais durante
um período de 20 anos para tentar organizar as contas públicas e tapar o buraco que eles fizeram.
Eles quebraram o Brasil e ao mesmo tempo botam a conta
para o povo pagar, tirando o deles da reta... e culpando os
outros !
A verdade é que não tem ninguém santo na política brasileira, mas precisamos encontrar o verdadeiro caminho e
deixar a Lava Jato consertar o país.

A prefeitura de Manhuaçu paga aluguel
de quase todas as escolas
Você já imaginou porque se paga tanto alugueis de imóveis
nas prefeituras brasileiras, quando descobriram a oportunidade de usufruir das benesses desse tipo de negócio a coisa
só aumentou, é normal você encontrar um imóvel alugado
pela prefeitura por um valor muito além do preço de mercado. Essa vergonha acontece em todas as prefeituras umas
mais outras menos, só que em Manhuaçu o caso passou a ser
uma vergonha, a prefeitura não tem imóveis e nem terrenos
para construir e ao invés do prefeito comprar um imóvel ou
terreno que sai muito mais barato, prefere fazer o joguinho
do faz de conta e levar alguma vantagem.
Veja o que está ocorrendo com um prédio alugado para
a CEI Central. Manhuaçu como cidade polo é totalmente
desprovida de próprios municipais a maioria das secretarias
e escolas são alugadas, coisa que levantamos em todas as
entrevistas que fizemos com os candidatos. Infelizmente
falta capacidade ou vontade política dos vereadores votarem
uma lei exigindo dos executivos a reparação deste absurdo.
Se cada prefeito resolvesse o problema de pelo menos três
alugueis em quatro anos dentro de pouco tem o problema
estaria resolvido.

As tristes estatísticas da violência
Chega a ser assustador
o que ouvimos sobre as
novas estatísticas da violência no Brasil. Foram
278 mil pessoas mortas
no Brasil, apenas entre
2011 e 2015.
Os especialistas disseram que, em números
absolutos, aqui se assassinou mais gente que na recente Guerra na Síria.
O genocídio brasileiro não é apenas uma prova do sucesso
da governança do crime institucionalizado.
A barbárie comprova a ineficiência de um sistema legal e
judiciário que não funciona Direito e não promove Justiça.
Infelizmente, a justiça brasileira só pune ladrão de galinha
e poupa bandidos da zelite, a esperança do povo é a lava jato.
Os brasileiros não idiotizados estão de saco cheio e prontos
para chutar o balde. As eleições demonstraram a insatisfação
do povo, não comparecendo ou elegendo os proclamados
não políticos.

Plenário aprova cláusula de barreira em
primeiro turno
Os senadores aprovaram em primeiro turno, com 58 votos
favoráveis e 13 contrários, a Proposta de emenda à constituição (Pec) 36/2016, que acaba com as coligações partidárias
nas eleições proporcionais (vereadores e deputados) e cria
cláusula de barreira para os partidos políticos.
O objetivo é diminuir o número de legendas partidárias no
país. a Pec ainda terá de ser votada em segundo turno pelos
senadores antes de ser enviada para a câmara, o que deve
ocorrer até o fi m do mês. dos senadores do PSdb Ricardo
ferraço (eS) e aécio neves (mG), a Pec 36/2016 foi aprovada
na forma de substitutivo do relator, aloysio nunes ferreira
(PSdb-SP). Segundo o texto, as coligações partidárias nas
eleições para vereador e deputado serão extintas em 2020.
atualmente, os partidos podem fazer coliga- ções, de modo
que as votações das legendas coligadas são somadas e consideradas como um grupo único como base de cálculo para
a distribuição de cadeiras no Legislativo.
Quanto à cláusula de barreira (ou cláusula de desempenho), a Pec cria a categoria dos partidos com “funcionamento parlamentar”, que terão acesso a fundo Partidário,
tempo de rádio e televisão e estrutura funcional própria
no congresso. nas eleições de 2018, as restrições previstas
serão aplicadas aos partidos que não obtiverem, para a
câmara dos deputados, no mínimo, 2% de todos os votos válidos, distribuídos em, pelos menos, 14 unidades
da federação, com mínimo de 2% dos votos válidos em
cada uma. Políticos que se elegerem por partidos que não
tenham sido capazes de superar a barreira de votos terão
asseguradas todas as garantias do mandato e podem mudar
de legenda sem penalização. a proposta também trata da
fidelidade partidária ao prever a perda de mandato dos
políticos eleitos que se desliguem dos partidos pelos quais
disputaram os pleitos. a medida se estende aos vices e
suplentes dos titulares eleitos. as únicas exceções dizem
respeito à desfi liação em caso de mudança no programa
partidário ou perseguição política. Federação partidária a
Pec cria a fi gura da federação de partidos, que passam a
funcionar como um bloco.

Globo é condenada a pagar encargos
trabalhistas para bombeiro militar
contratado como segurança armado.
A Rede Globo, uma das empresas jornalísticas e de entretenimento mais empenhadas em defender e ampliar as
restrições às armas de fogo, a mesma que financia ONGs
desarmamentistas, que nunca se furta em afirmar que armas
não são instrumentos eficazes para defesa, que não deixam
de apoiar e divulgar campanhas de desarmamento onde os
cidadãos são convencidos a entregarem suas armas para
ficarem mais seguros, que usa suas novelas, atores e jornalistas na defesa do malfadado Estatuto do Desarmamento,
oras vejam só que “surpresa”, usa até mesmo bombeiros
militares armados para garantir a segurança de seus diretores e atores!

4

15 de novembro / 2016

acesse: www.jm1.com.br

CANTINHO DE FÉ
por

Pr. João Soares
da Fonseca
"Um preso no Brasil custa R$ 2,4 mil por mês e um estudante do ensino médio custa R$ 2,2 mil por ano.”.
A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Cármen Lúcia

SENADO TENTA BARRAR INVESTIGAÇÃO
DA PF DESDE 2015

car à filha pequena a ausência do pai. “Ele deveria ter pensado nisso antes”, disse um juiz.

Em maio de 2015, o presidente do Senado, Renan Calheiros
(PMDB-AL), entrou com mandado de segurança na Justiça
Federal para tentar impedir a Polícia Federal de investigar o
Senado e limitar investigação de casos criminais à “polícia”
Legislativa. A Justiça rejeitou e o Senado recorreu ao TRF
da 1ª Região. Perdeu mais uma vez e foi obrigado a compartilhar todas as informações solicitadas pela Polícia Federal.

PAGUE SUA CONTA, DEPUTADA

LICITAÇÃO SUSPEITA

Eleita em Lauro de Freitas (BA), Moema Gramacho (PT) ganha R$ 33,7 mil por mês, como todo deputado, mas não quis
gastar nem R$ 5,90 de um pão de queijo e um café com leite.
Pagou com dinheiro público.
UNANIMIDADE

A confusão teve início em novembro de 2014, após a PF pedir cópia da íntegra da licitação milionária do circuito fechado
de televisão, de 2011.

O leitor Elvanio Leite identificou em Venda Nova do Imigrante (ES) o campeão de votos. Brás Delpupo foi eleito prefeito
com votação rara até mesmo em ditaduras como a Coreia do
Norte: 99,1%.

BIG BROTHER

USURPAÇÃO

A empresa vencedora do processo foi a goiana Multidata,
que depois ainda seria contratada para planejar, instalar e
manter o sistema.

Após tentarem dirigir a Polícia Civil do DF, definindo quem trabalha e quem se demite, sindicalistas são acusados de usar
a corporação em eventos, como um debate promovido pela
Associação Comercial. Inquérito deve apurar as responsabilidades criminais.

BOLSO CHEIO
A Multidata recebeu mais de R$ 5 milhões só em um dos
contratos com o Senado. E ganhou seis suspeitíssimas prorrogações de contrato.
SENADO NÃO TEM FORO
A prisão de “policiais” legislativos na Lava Jato reviveu o imbróglio, mas o STF já havia decidido: a PF pode, sim, investigar o Senado.
PARTIDOS FATURAM R$ 615 MILHÕES DO TESOURO
Enquanto o governo Michel Temer considera prioridade absoluta limitar os gastos públicos, os partidos políticos aproveitam a herança maldita do governo gastão da ex-presidente
Dilma. De janeiro a outubro, os 35 partidos dividiram o butim
de R$ 615 milhões, por meio do Fundo Partidário. O valor
chegará a R$ 900 milhões até o fim do ano. Punido nas urnas, este ano, o PT foi o que mais faturou: R$ 81,73 milhões.
BURRAS CHEIAS
O PSDB rivaliza com o PMDB na partilha do Fundo partidário: R$67,36 milhões para os tucanos, R$65,67 milhões para
os peemedebistas.
VAI PIORAR
Como os políticos acham pouco, vão fazer o fundo partidário
bater do bolso dos cidadãos cerca de R$1,5 bilhão em 2017,
ano sem eleições.
VAI PIORAR AINDA MAIS
Vem aí um fundo eleitoral, de R$3 bilhões, para tirar do bolso
do eleitor o financiamento de campanhas de políticos como
Renan, Cunha etc.
PRENDEMOS MUITO E MAL
Dados do Ministério da Justiça apontam o crescimento de
67% da população carcerária brasileira, entre 2004 e 2014
(622 mil). Estamos atrás apenas dos Estados Unidos, da China e da Rússia.
BOLA DIVIDIDA
Aécio Neves articula a eleição do senador Cássio Cunha
Lima para a presidência do PSDB. Cássio diz que não será
candidato se houver disputa. O governador Geraldo Alckmin
quer um aliado no cargo.
TREINO É TREINO, JOGO É JOGO
A política externa é definida por Michel Temer e pelo chanceler José Serra, mas a orientação geral do presidente, no caso
da eleição de Donald Trump, foi seguir os caminhos apontados pelo Itamaraty.
AGORA É TARDE
Têm comovido os meios jurídicos relatos sobre o esforço da
mulher do doleiro Lúcio Funaro, preso na Papuda, para expli-

DEMOCRACIA ‘MARROMENOS’
Maior democracia do mundo, os EUA terá pela quinta vez na
história um presidente com menos votos que o concorrente.
Além da polêmica de 2000 entre George W. Bush e Al Gore,
outras três no século XIX.
PERGUNTA EM CURITIBA
Se Lula quer indenização de R$ 1,5 milhão do delator Delcídio do Amaral quanto o ex-presidente deveria pagar aos brasileiros por danos morais?
NO CONGRESSO, PARLAMENTAR
CUSTA R$176 MIL/MÊS
Se Renan Calheiros quisesse mesmo enfrentar marajás do
serviço público, deveria começar pelo próprio Senado que
preside. Os políticos da Câmara e do Senado custam em média mais de R$176 mil por mês, entre salários e penduricalhos
como verbas de gabinete, passagens aéreas, auxílio moradia
e o direito de ressarcir qualquer despesa. Os 81 senadores e
suas estruturas custarão R$171 milhões em 2016.
RETALIAÇÃO
A iniciativa de Renan Calheiros foi interpretada como vingança de procuradores que o investigam e de magistrados que
os autorizam.
TETO DESRESPEITADO
Senado e Câmara é onde menos se respeita o teto constitucional, diz Roberto Veloso, presidente da Ajufe, a associação
dos juízes federais.
ASSIM É FÁCIL
Além do 13º e do 14º salário (R$67 mil para cada), os políticos
também têm o “cotão” de até R$45 mil e mais R$97 mil de
“verba de gabinete”.
QUASE UM BATALHÃO
O gabinete de um senador de Brasília, Hélio José
(PMDB), diz tudo: tem 86 funcionários, com salários que variam de R$2,7 mil a R$19 mil.
SOB SUSPEITA 87,7% DOS PROJETOS DA LEI ROUANET
Foram encontradas “graves irregularidades” em quase 30 mil
dos 34 mil “projetos culturais” que desde 2009 receberam financiamentos com base na Lei Rouanet de Incentivo à Cultura. Ou seja, há graves irregularidades em 87,7% do total
de projetos financiados, segundo mostram os dados do Salic
(Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à Cultura), que reúne
informações sobre beneficiados da Lei Rouanet.
DEVASSA GERAL
As quadrilhas que se organizaram para se aproveitar da Lei
Rouanet estão sob investigação da Polícia Federal e da CPI
criada na Câmara.

jsfonseca@pibrj.org.br

A Parábola dos Pescadores

Numa comunidade de pescadores, alguns se reuniram para a
formação de um clube ao qual deram o nome óbvio de “Clube
dos Pescadores”. O lugarejo onde viviam era banhado por vários
rios nos quais havia comprovada variedade de peixe.
Toda semana, os pescadores se reuniam nas confortáveis dependências do clube para discutir temas ligados à pesca. Todo ano,
havia um encontro dos clubes de pescadores de outras regiões.
Era uma festa. Todos falavam da grande quantidade de peixes que
havia nos rios, realizavam oficinas de discussão com painelistas
internacionais, debatendo métodos apropriados para pescar.
Alguns pescadores integravam o grupo de pesquisas: queriam
descobrir métodos melhores para a captura de peixes.
O clube foi se tornando cada vez mais conhecido porque promovia dispendiosas conferências nacionais e internacionais, ocasião
em que se discutiam exaustivamente noções de haliêutica, a arte
de pescar. Além disso, contratava oradores de renome para falar
das vantagens da pescaria.
Um pescador propôs a criação de bolsas de estudos, que seriam distribuídas a jovens de futuro promissor na área da pesca.
Criaram-se cursos que ensinavam os pequenos pescadores a
identificar cada tipo de peixe, onde encontrá-los e como atraí-los. Os cursos eram dados por competentes autoridades na arte
da pesca, alguns até com pós-doutorado. O domínio da técnica,
sentenciavam eles, era muito importante.
O clube dos pescadores foi ficando famoso, chegando mesmo
a enviar professores de pesca a outras comunidades.
Uma coisa estranha, no entanto, estava acontecendo: ninguém
no clube dos pescadores saía para pescar. Todos conheciam as leis
da pesca, sabiam os nomes e os hábitos dos peixes, mas ninguém
pescava. O clube dispunha agora de uma bela sede, com salas
amplas e confortáveis, com os melhores recursos de multimídia.
Os turistas vinham de longe conhecer e fotografar a bela sede do
clube, mas ninguém pescava nada.

Justiça ordena troca do antigo
RG pela nova Identidade com
Chip, começa no próximo dia 25.
O início da implantação do Registro de Identidade Civil (RIC), que
vai cambiar a Carteira de Idenidade
(RG) a partir do
dia (25), o governo
afirma pagar os primeiros 2 milhões
de cartões, orçados
em R$ 40 cada, de
acordo com Paulo
Ayram, secretário-executivo do comitê gestor que trata sobre a substituição no Ministério da Justiça (MJ).
Segundo o secretário, os primeiros RGs com Chip serão emitidos
para um tempo de um ano de testes. Além disso, Ayram assegura que
as despesas iniciais não serão repassados ao cidadão inicialmente
e que, quando forem, é avaliado que o cartão não passe de R$ 15.
O preço do novo RG com Chip é alto, mas Paulo Ayram disse: “O
alto valor é porque nós temos dois custos, o custo físico do cartão e
a certificação digital, que sai mais de R$ 100 cada. Para esses cartões
iniciais, o governo fez um acordo com a Casa da Moeda e conseguiu
obter o valor de R$ 40, que ele mesmo está bancando”.
Ayram conta que as medidas iniciais para minimizar os custos
quando o projeto ocorrer em nível nacional é unanimar em todos os
estados e no Distrito Federal o valor que será cobrado para a emissão
do documento, já que atualmente, os estados estipulam um preço
distinto. Logo em seguida, ele fala em gerar um fundo para retomar
uma parcela do valor total arrecadado pelas unidades federativas com
a emissão do RIC (Registro de Identidade Civil), que deve coadjuvar
no custeio do mesmo.
Segundo o Ministério da Justiça, a partir dos próximos meses, uma
porcentagem dos moradores de Brasília, Rio de Janeiro, Salvador,
Hidrolândia (GO), Ilha de Itamaracá (PE), Nísia Floresta (RN) e Rio
Sono (TO) receberão cartas com uma convocação para a troca do
antigo RG para o novo RG com Chip.
O RIC deve substituir gradualmente as atuais cédulas do RG. A
previsão é de que a permutação é de 10 anos para a troca de todos
os atuais documentos de identidade. O chip presente no RIC deve
unir variadas informações como gênero, nacionalidade, data de nascimento, foto, filiação, naturalidade, assinatura e local de expedição.
Além de ser mais prático, o Novo RG com Chip vem com a possibilidade de exterminação da falsificação de identidade, ou pelo menos
sua prática terá um declínio vertiginoso.
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Vacinação do rebanho mineiro
contra febre aftosa irá até dia 30

Produtor deve ficar atento aos cuidados para
vacinar corretamente o gado e poderá
comprovar a vacinação pelo site do IMA
Teve início dia 1º em todo
o estado, a segunda etapa de
vacinação anual do rebanho
mineiro contra a febre aftosa.
Os produtores rurais terão até
30 de novembro (quarta-feira)
para vacinar os bovinos e bubalinos de sua propriedade, todos
com idade de zero a 24 meses.
A primeira etapa de vacinação
ocorreu em maio deste ano.
A vacinação é obrigatória e é a
forma mais eficiente de se proteger os animais contra a doença.
O produtor que não vacinar os
animais estará sujeito a multa de
25 Unidades Fiscais do Estado
de Minas Gerais (Ufemgs) por
animal, o equivalente a R$ 75,27
por cabeça. O Instituto Mineiro
de Agropecuária (IMA), vinculado à Secretaria de Estado de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) é o órgão
responsável por orientar os
produtores, supervisionar e fiscalizar a vacinação do rebanho.
O Instituto estima que deverão
ser vacinados nesta etapa cerca
de 9,6 milhões de animais.
Para comprar a vacina o produtor deve apresentar CPF e
identidade nas lojas de revenda
de produtos veterinários.
Cuidados para vacinar
O diretor-geral do IMA,
Marcílio de Sousa Magalhães,
lembra que o produtor deve
adotar alguns cuidados que

são importantes para garantir a
eficiência da vacina. Entre eles,
Magalhães alerta para o transporte e armazenamento corretos
deste produto.
“Do momento em que forem
adquiridas na loja, durante o
transporte e até o momento da
aplicação as vacinas deverão
permanecer em ambiente refrigerado. É fundamental mantê-las em geladeiras ou em caixas
térmicas com muito gelo, de
forma que estejam armazenadas em temperatura entre 2 e 8
graus centígrados, inclusive no
momento da aplicação. Além
disso, deve-se agitar o frasco
da vacina antes da utilização
e administrar a dose correta,
que é de 5 ml. São cuidados
que irão garantir a eficiência da
vacinação e a imunização dos
animais”, ressalta.
A legislação prevê como obrigatório que os produtores rurais
comprovem a vacinação dos
animais de sua propriedade junto ao IMA. Marcílio Magalhães
chama a atenção dos produtores
para que utilizem o site do IMA
para fazer essa comprovação.
“É uma forma rápida e eficaz
de comprovar a vacinação, sem
a necessidade de ter que se deslocar até uma unidade do IMA.
Basta que o produtor acesse o
endereço www.ima.mg.gov.br,
onde terá um link para o For-

mulário de Declaração de Vacinação, também conhecido como
Carta Aviso de Vacinação, onde
ele poderá fazer essa comprovação”, informa o diretor-geral.
Para fazer essa comprovação,
será necessário que o produtor
tenha em mãos as notas fiscais
de compra da vacina, informações necessárias para se comprovar a vacinação. “O IMA
oferece essa opção pelo seu site,
o que é uma comodidade para
os produtores. Esse link estará
disponível a partir de 1º. de
novembro”, informa Magalhães.
Exportações: Minas Gerais
possui o segundo maior rebanho
bovino do Brasil com cerca de
23,5 milhões de animais, de
acordo com os registros do IMA.
É o maior produtor de leite do
país com 9,1 bilhões de litros/
ano. De janeiro a setembro deste
ano o estado exportou o equivalente a US$ 269,1 milhões em
carne bovina.
Neste ano, Minas completou
20 anos sem registros de ocorrência de focos de febre aftosa.
Com isso, o estado mantém o
status obtido junto à Organização Mundial de Saúde Animal
(OIE) de área livre de febre
aftosa com vacinação, o que lhe
permite exportar os produtos
da bovinocultura para diversos
países, inclusive conquistando
novos mercados.

DENGUE: DIREITO INCONSTITUCIONAL?!

E

m que pese a Constituição Federal determinar que saúde é um direito de todos e
dever do Estado, nota-se na verdade que
tudo isto parece mais uma piada, vez que o povo
sofre com a epidemia da dengue, chikungunya
e zika vírus, o que é a prova de que não se
pode levar tanta fé na eficácia da Constituição
Federal, ao menos deste particular, eis que na
letra da Lei a obrigação é determinada, liquida,
certa e exigível, mas o descaso está presente
para com o povo.
Por outro lado, um País que não consegue se
organizar na área da saúde, deixando imperar a
corrupção na política e em instituições outras,
ao menos na maioria delas, contudo deve rever
conceitos formal e moral.
Uma verdadeira imoralidade e inversão de
valores, quando tem como amante a corrupção
generalizada e nos demais seguimentos da sociedade, em especial na saúde, um verdadeiro
descaso, merece se reorganizar, pois a melhor
missão de um pai para um filho, é, exemplo,
exemplo e exemplo, o que não vem lamentavelmente acontecendo.
Assim, não faça de seu voto uma arma, a
vítima pode ser você.
É preciso preocuparmos com as novas gerações, ou será que os políticos pensam que os
mosquitos os respeitam. Pode ser que tenham
até medo de picá-los, e, para evitarmos problemas gravíssimos de saúde cerebral e por
conseqüência homens outros menos sábios
para o futuro, por certo que este País, do jeito
que esta, não parece merecer ser levado a sério
como já dito, mesmo sendo nossa Pátria, a qual
amamos, e na verdade, com seu povo tão bom,
fazemos muito mais do que as Instituições deveriam fazer sendo sorte nossa a luta do poder
judiciário e do ministério publico bem como a
da Ordem dos Advogados do Brasil em busca
da justiça justa, muitas vezes ainda tímida e ate
compreensível pois o sistema é bruto e isto torna
o processo lento.

Sorte de nós, como lembrado que as ditas e
nobres Instituições existem e atuam de forma
veemente há muito tempo, com postura firme e
honesta, em busca da eficácia da lei.
Na verdade discursos são lavrados e levados
ao povo, assim como Maquiavel fê-lo em tempos outros, pois, parece que nosso povo não
existe e sim apenas o Estado, tornando todos
exprimidos e sofridos e mais sofridos a cada
dia por conta dos escândalos vergonhosos e
descasos para com a sociedade em geral.
Devemos reagir, nossa arma é o voto e nunca
é tarde para começar devemos dar o primeiro
passo, começar agora, pois doenças caseiras e
corrupções meteóricas fazem parte do cardápio do dia a dia, infelizmente, o que nos leva
a pensar que a Justiça deve manter a ponta da
caneta afiada, mantendo-se firme a não suportar
descasos, como tais, vez que a tolerância deve
ser zero, uma vez que ninguém esta acima da lei.
Em nome da dignidade, nossas famílias, da
ética e da moral, não e esquecer de que a Pátria
é nossa mãe e o som do mar a luz do céu profundo, ao menos um hino nacional deve valer
, por questão de honra, se é que eles conhecem
isto, no caso, não os pobres mosquitos, mas os
políticos, que vistam a carapuça.
Alias, este é um pais tropical de tamanho continental, de belezas sobrenaturais, espetacular
e poderosíssimo na sua riqueza, e vem sendo
roubado por cinco séculos, se ainda existe, é
porque é rico, ao fato de que mesmo roubado
por tanto tempo, ainda sobrevive, é certo que
temos que pedir que Deus nos ajude, na sua
essência da Graça e Glória infinita, sempre
lembro de Martin Luther King, que disse: “o
que nos preocupa não é o grito dos maus, mas o
silêncio dos bons”, eliminando-se a corrupção,
com certeza, o amanha será bem melhor, e não
faltará dinheiro para o combate a dengue. Não
silencie, seja bom.
GERALDO ANTONIO XODÓ DOS SANTOS FERES - ADVOGADO/CIDADÃO
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Brasileiros poderão imitar
americanos em 2018
Milhões de americanos resolveram mudar a política americana e elegeram o polêmico
Trump. Foi a maior vitória já
vista, onde um homem não
mediu as palavras para dizer
tudo o que pensa a respeito
da política atual dos EUA, o
eleitor americano votou de olho
na conta bancária e na falta de
empregos e resolveram sair do
politicamente correto. O Trump
estava desgarrado, sem apoio
de medalhões, artistas famosos
e da imprensa, estes estavam
todos com Hillary, o que deu
maior legitimidade a vitória.
Personagem politicamente incorreto passou mais confiança.
As pessoas desconhecem o pragmatismo americano, ele ganhou
no interior dos estados, onde as
políticas públicas não chegam.
Os americanos recordam de um
país rico, forte e querem o império de volta, querem empregos e
orgulho perdido querem de fato
seu país novamente no lugar de
destaque no mundo.
O povo americano está cansado. A política americana está
parecida com a de outros países,
onde grupos se revezam no
poder, mas o centro do poder
continua o mesmo, beneficiando
a si e seus aliados. Uma elite
bem-educada e falsa que é capaz de atrocidades "debaixo do
pano," mas não perde a classe
e nem tem escrúpulos contra
o povo. Democratas ou Republicanos, não estavam fazendo
muita diferença mais.
Trump venceria mesmo como
independente, mas resolveu
tratorar seu próprio partido para
obter sua indicação, as pessoas
são iguais em qualquer lugar do
mundo, e estão cansadas da ‘farinha pouca, meu pirão primeiro’. Assim como o prefeito eleito
de São Paulo e BH, descolando
da política, a grande vantagem
de Trump foi não ser político.
Apesar de todos os absurdos que
ele prega, ele fala em quebrar a
organização que está no poder.
Isso leva décadas para ser
percebido pelo povo, mas che-

gou a hora e foi exatamente os
mais idosos que deram a vitória
ao Republicano, acredito que foi
esse o motivo da vitória dele na
eleição. Chega de político a vez
agora é Trump.
Seus eleitores esperam que
ele dê um basta nos projetos que
o Obama implantou, que estão
sugando o estado às custas da
classe média trabalhadora que
está no fim. “Eu como professora, gasto todo o meu salário em
mortgage, prestação do carro, e
meu seguro de carro é alto demais (obrigatório aqui), utilidades e IMPOSTOS. A prestação
da minha casa subiu 300 dólares
por mês. Por causa do reajuste
de impostos. E por que?
Bolsa família, bolsa supermercado, plano de saúde grátis,
ajuda disso e daquilo. Como
no Brasil, e quem paga? O
americano encontrou no Trump
a oportunidade de se rebelar. A
grande maioria que votou acredita e espera que esses discursos
e as atitudes rebeldes, seja um
sinal de que ele não vai ter "rabo
preso" na política. Segundo
alguns americanos os políticos
tradicionais estão atolados na
corrupção até o pescoço”. Alega
uma professora.
O Trump não agradou os
poderosos, nem os famosos, o
americano quer mudança. “A
eleição foi uma guerra entre

manter a imagem de politicamente correto (mesmo que estivesse podre por dentro) ou esse
palhaço que é o Trump. Tudo
que se ouvia aqui era: choose
the lesser of two evils. Triste,
mas verdade. Eu comentei com
meus colegas de trabalho que
estava feliz em votar pela primeira vez, mas com vergonha
de falar quem era meu candidato
de uma forma ou de outra. Agora
é esperar. Rezar. Que ele ocupe
a maior parte do tempo dele
fazendo o que aparentemente
ele é bom (administrando) e
não tenha muito tempo para
envergonhar os americanos com
os discursos e atitudes infantis
dele. A esperança é que ele
trate o país como uma empresa,
"tire" um monte de gente inútil
e melhore a situação do país”.
Argumentou uma americana.
O povo está falando em guerra civil. Socorro.
A constituição americana
garante ao cidadão se armar, não
para se defender contra o outro
cidadão. A ideia vem do direito
do povo se defender contra o
governo tirano. Da população
ter como lutar se perder a voz.
A Hilary quer o desarmamento.
O Trump prega um dar murro
no outro por causa de religião
ou nacionalidade. Sinceramente
é para ter vergonha. Só Deus
agora para guiar nossa vida.

STF confirma que prisão após
2ª instância vale para todos os casos
O Supremo Tribunal Federal
(STF) confirmou, em decisão
do plenário virtual, que os réus
com condenação em segunda
instância podem ser presos mesmo que ainda tenham recursos
pendentes.
Em outubro, ao analisar duas
ações que questionavam as detenções antes de se esgotarem
as possibilidades de recurso, o
chamado “trânsito em julgado”,
o STF permitiu as prisões após
condenação por um tribunal de
segunda instância, como um
tribunal de Justiça ou tribunal
regional federal.
As ações julgadas pelo Supremo haviam sido apresentadas
pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB) e pelo Partido Ecológico
Nacional (PEN).
A entidade dos advogados e o
partido político queriam garantir

a possibilidade de condenados
em segunda instância recorrerem em liberdade enquanto não
estivessem esgotadas as possibilidades de recurso, o chamado
“trânsito em julgado”.
A decisão da Suprema Corte,
entretanto, foi apertada, com
um placar de 6 votos a favor e
5 contra.
Na ocasião, mesmo depois
de o plenário ter permitido que
os condenados em segunda
instância fossem presos, o
relator do caso, ministro Teori
Zavascki, decidiu abrir uma
votação virtual na Corte – por
meio eletrônico – para os outros
ministros se manifestassem
sobre a repercussão geral da
decisão, ou seja, para que as
instâncias inferiores da Justiça
fossem obrigadas a seguir o
mesmo entendimento.
Essa votação terminou às

23h59 desta quinta. Por 6 votos
a favor e 4 contra, o tribunal
decidiu estender a orientação
a todas as instâncias do Judiciário. O voto da ministra Rosa
Weber ainda não foi divulgado,
mas não alterará a decisão final.
Os ministros tiveram desde
21 de outubro para se manifestar
sobre o tema. Teori resolveu
levar o caso ao plenário virtual
porque surgiram controvérsias
no próprio tribunal depois do
julgamento no qual os ministros
autorizaram a possibilidade
de prisão após condenação em
segunda instância. Para alguns
magistrados, ficou a dúvida
sobre se o entendimento deveria
ou não ser aplicado a todos os
casos semelhantes.
Agora, se algum juiz não
seguir a determinação do STF,
caberá recurso para derrubar a
decisão.
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Vendo casa. 2 quartos, sala,
cozinha, banheiro com 2 garagens R$130 mil, tratar - Romney
984454534
Vendo casa pequena com
2 quartos, sala,. Cozinha, banheiro R$ 70 mil tratar Romney
984454534
Vendo apart. Centro, R$150
mil, tratar Romney 984454534
Vendo Sítio em Matipo,
frente para BR 262, casa, água,
luz, 10.000 metros, R$ 300 mil..
tratar Romney 984454534
V endo casa pequena
com 2 quartos, sala,. Cozinha,
banheiro R$ 70 mil tratar Romney
984454534
Vendo Sítio em Matipó,
frente para BR 262, casa, água,
luz, 10.000 metros, R$ 300 mil..
tratar Romney 984454534
AUTO BOX Rua Professor Juventino Nunes, 148 (33) 33314291
CAPOTARIA DO SERGINHO
Rua do Triângulo (33) 3331-5035
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

SMART CELL Rua Antonio Pupin, 17 (33) 3331-8972
BRASIL CENTER ASSISTÊNCIA EM CELULARES LIGAR
PARA (33) 98426-9044

ORANGO TANGO BOUTIQUE
Rua Amaral Franco, 161 (33)
3331-7045
SOCIAL Rua Amaral Franco, 279
(33) 3331-5091

BABYLÂNDIA Rua Antônio Welerson197 (33) 3331-7798

OPA OPORTUNIDADES Av.
Salime Nacif,328 (33) 3331-3828

BARATINHO BABY Av. Salime
Nacif, 222 (33) 3331-8497

ORANGO TANGO BRINQUEDOS Rua Amaral Franco, 234
(33) 3331-4708

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

CIA DO KILO Av. Salime Nacif,
555 (33) 3331-6826
CALCEBEM Rua Amaral Franco,
167 (33) 3331-1834

DONA SCARP Av. Salime Nacif,
700 (33) 3331-8139

MUNDO DOS CALÇADOS Av.
Salime Nacif, 552 (33) 3332-2959

CENTER CÓPIAS Av. Getúlio
Vargas, 574 (33) 98436-5268

GERMANO’S MODAS Rua Alonso Starling 421 (33) 3332-1388

SUPRICÓPIAS Av. Getúlio Vargas (33) 3331-3863

MARVAN MODAS Rua Amaral
Franco (33) 3331-1195

SAPATARIA FERNANDA CONSERTOS EM GERAL TRATAR
COM (33) 98442-8179

GRÁFICA BRASIL Rua Coronel
Alberto Pinto Coelho, 643 (33)
98455-7975

OUSADIA Rua Amaral Franco
(33) 98411-8186

RECALLRua Professor Juventino Nunes, 139 (33) 3331-3232
DIMATEL ELETRÔNICA CLARO HDTV LIGAR PARA (33)
3331-2033

GRÁFICA DO JÚLIO Av. Felipe
Nacif, 220 (33) 3331-2065
PAPELARIA GRAFITE Av. Getúlio Vargas, 748 (33) 3331-5445
CASA DAS CADEIRAS VENDEMOS E ALUGAMOS CONTATO
(33) 3331-5028
MADEIRA E ARTE Móveis Rústicos Av. Getúlio Vargas, 663 (33)
3331-7288
MULTIMAC LTDA Av. Salime
Nacif, 740 (33) 3331-1676

AUTO STILO MULTIMARCAS
Rua Professor Juventino Nunes,
264 (33) 3331-5921

SOLAR Rua Desembargador
Alonso Starling, 116 (33) 33311365
ANA PIRES Rua Monsenhor
Gonzalez (33) 3332-2362

SERRA AUTO PEÇAS Av. Salime Nacif, 308 (33) 3331-1727

DONA BELLA Av. Salime Nacif
(33) 98450-5525

CAMPINHOS AUTO PEÇAS Av.
Salime Nacif, 400 (33) 3331-1240

GUANABARA Av. Salime Nacif
(33) 3331-1835

3D ACESSÓRIOS Av. Salime
Nacif, 784 (33) 3331-4400

LOJA AVENIDA Av. Salime Nacif,
652 (33) 3331-2665

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
JEITO ATUAL MODAS Rua
Amaral Franco, 180 (33) 33311787
MENINA VENENO Rua Amaral
Franco, 35 (33) 98838-3138
ROTA DO JEANS Av. Salime
Nacif, 554 (33) 9942-6084
CAFÉ BOUTIQUE Rua Professor Juventino Nunes, 179 (33)
3331-6305
EXCLUSIVY Av. Salime Nacif,
288 (33) 3331-7352
LOJA 20 Av. Salime Nacif (33)
99953-2442
MUNDIAL MODAS Rua Professor Juventino Nunes, 189 (33)
8432-9895
SELMA CONFECÇÕES Av.
Salime Nacif, 444 (33) 3331-3412

CASA DO PINTOR Av. Felipe
Nacif, 150 (33) 3331-6260

JOALHERIA TURMALINA Rua
Amaral Franco,179 (33) 33311320
MAXINFOL Av. Salime Nacif, 246
(33) 3331-3746

MOCHILA E ACESSÓRIOS é
aqui na Av. Salime Nacif, 428

ÓTICAS PRECISÃO Rua Amaral
Franco, 268 (33) 3331-2266

ADRIANO CHAVEIRO Qualidade no serviço e menor preço ligar
para (33) 98451-5595

PRECISA DE GARÇONS para
festas com serviço de qualidade
é só ligar (33) 98416-8864

CARLOS TUR Rua Júlio Bueno,
116 (33) 3332-2199

VIKN PERFUMES Rua Amaral
Franco, 201 (33) 3331-2671

JACI MÁQUINAS Concertos
e peças especializadas Singer
Elgin (33) 3331-2983

VENDE-SE CONGELADOR em
bom estado com duas tampas
de vidros tratar (33)98416-9801

IDEAL CONSTRUÇÃO Av. Salime Nacif, 715 (33) 98419-1902
CREME E AÇAÍ Av. Getúlio Vargas, 878 (33) 3331-4298
P rodutos N aturais a
granel, integrais, sem glúten
e outros ligar para (33)3332-2407
MARSHMALLOW Av. Getúlio
Vargas (33) 3331-5203
SONHO DE VERÃO Av. Getúlio
Vargas, 609 (33) 98451-7789
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
LEGALMENTE LOIRA Peças
para Biojoias, Av. Salime Nacif,
543
LOJA DO TUIM Rua Olímpio
Vargas 397 (33) 3331-3568
MINI SHOP Rua Dr. José Fernandes Rodrigues, 531 (33)
3331-4133

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE

15 de novembro / 2016

Dr. Agreine Mageste
Rua Alencar Soares
Vargas, 65 (Masterclin) sala
01 (33) 3331-5320
Dr. Giovani Bittencourt
Rua Alencar Soares
Vargas, 65 (Masterclin) sala
01 (33) 3331-4715
Dra. Daniela O. Franco
Rua Alencar Soares - Vargas, 65 (Masterclin) 1º Piso
(33) 3331-5320
Dr. Marcelo Ker
Werner - Rua Alencar
Soares Vargas, 65 (Masterclin) 1º Piso (33) 3331-3184

acesse: www.jm1.com.br

Dr. Eduardo
Cardoso - Rua Alencar
Soares Vargas, 65
(Masterclin) (33)
3331-1341
Dr. Marcelo Soares
Pires - Rua Alencar Soares Vargas, 65 (Masterclin)
(33) 3331-3244
Dra. Regina de Almeida - Rua Alencar Soares Vargas, 65 (Masterclin)
(33) 3331-3488
Dr. Rodrigo Ferreira - Rua Alencar Soares
Vargas, 65 (Masterclin)
(33) 3331-5320

Imunizar (Clínica de Vacinação)
Rua Duarte Peixoto, 95 Sl 302 (33) 3331-2521

Dr. Sérgio Féres
Mansur Rua Alencar Soares
Vargas, 65 (Masterclin)
(33) 3331-2026

Dr. Fabrício Gantos
(Ortopedia)
Rua Duarte Peixoto, 95 Sl
301 (33) 3331-3925

Dr. Eduardo Magnus
(Clínica dos Olhos)
Rua Duarte Peixoto, 95 Sl
206 (33) 3331-2395

Dra. Renata Murad
(Ginecologia)
Rua Duarte Peixoto, 95 Sl
304 (33) 3331-5315

Dra. Erika Ferreira
(fonoaudióloga)
Rua Duarte Peixoto, 95 Sl
407 (33) 3331-3770

DrA. Pollyanna
Rodrigues - Av. Salime
Nacif, 288 (33) 3331-7760

Dra. Carla Almeida
(Dermatologia)
Rua Duarte Peixoto, 95
1ºpiso (33) 3331-2870

Dr. Francisco E.
(Ortopedia)
Rua Duarte Peixoto, 95 Sl
202 (33) 3331-3492

Dr. Alex Nagem
(Neurologia)
Rua Duarte Peixoto, 95 Sl
305 (33)3331-4540

Dr. Célio Roberto
(Cirurgia Geral)
Rua Duarte Peixoto, 95 Sl
205(33) 3331-2276

Dr. Frank Nunes
(Cardiologia)
Rua Duarte Peixoto, 95 Sl
304 (33) 3331-5315

Dra. Elis Oliveira
Campo - Rua Alencar
Soares Vargas, 65 (Masterclin) (33) 3563-2573

7

Dr. Luiz Carlos
Leitão
(Otorrino)
Rua Duarte Peixoto, 95 Sl
204 (33) 3331-1602
Dr. Marcelo Dutra
(Neuro-Psiquiatria)
Rua Duarte Peixoto, 95 Sl
402 (33) 3331-5627
Dra. Núbia R. Dias
Rua Duarte Peixoto, 95 Sl
407 (33) 3331-3770
Centro de
Densitometria Óssea
Rua Duarte Peixoto, 95
Sl. 403 (33) 3331-5510

OS MELHORES PROFISSIONAIS ESTÃO AQUI PARA
ANUNCIAR É SÓ LIGAR (33) 3331-8409
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Cármen Lúcia diz que preso custa 13 vezes
mais do que um estudante no Brasil

Santa Margarida

Comemorou-se em julho de 2016,
Cento e cinquenta anos da Paroquia Margaridense,
Desde o início, Santa Margarida de Antioquia,
Vem protegendo seu povo e a cidade, sendo católico
ou não,
O evento foi enriquecido com a visita da imagem
milagrosa de Aparecida,
A padroeira do Brasil foi trazida pelo missionário
redentorista padre Bráz,
Tal como a virgem de Guadalupe, protege a América
latina,
Maria santíssima é protetora da humanidade,
Senhor Jesus Cristo, Todo Poderoso é guardião do
mundo,
Senhor Deus poderosíssimo, Criador e Provedor
universal,
Nosso Padre, Júlio César, Festeiro, animado e humilde,
Conduziu uma semana de comemorações,
Com muita alegria a participação maciça de católicos,
Não poderia faltar as tradicionais barraquinhas,
Angariando fundos para reformas na igreja matriz...
A cidade, a economia e nossa frota cresceram muito,
Que às vezes e difícil atravessar a rua ou encontrar
lugar para estacionar,
Mesmo com tanta melhora e progresso,
A quem reclame da poeira e buracos nas estradas e
defeitos no calçamento,
Falta de água, falta de médicos e atraso nos atendimentos,
Policiamento insuficiente e aumento da delinquência,
Muitos dos reclamantes deveriam saber que no início
da colonização,
Quando chegaram os primeiros imigrantes com as
bagagens cheias de sonho,
Fazendeiros, trabalhadores, investidores e prestadores
de serviços na época dos antepassados, liderados pelo
Padre Bento de Souza Lima,
Na época que não havia estradas nem luz elétrica,
muito menos água encanada,
Medico mais próximo só em Carangola e o atendimento particular,
Todo o transporte necessário e translado de pessoas
Eram feitos por carro de boi ou lombo de cavalo,
80% da região era de mata virgem, cada prefeito que
administrou o município deu o melhor de si e deixou
sua marca no crescimento de nossa terra, a estes colonizadores e bem feitores de todos os tempos devemos
parte do que somos e temos hoje.
Muito ainda há e haverá por fazer, cabe a nós darmos
continuidade, lutar pelo crescimento com qualidade de
vida, e quem sabe um dia possamos dividir com Rio de
Janeiro o título de cidade maravilhosa.
ASS: Altair Francisco de Carvalho
O poeta de roupa suja - Santa Margarida/MG
20/10/2009

Citações
Citações
Sábias
Sábias
Preguiçoso é o dono da
sauna, que vive do suor
dos outros"- Principe
Charles
Não me considere o
chefe, considere-me
apenas um colega de
trabalho que tem
sempre razão. - Presidente Bush
Malandro é o pato, que
já nasce com os dedos
colados para não usar
aliança!".
Zeca Pagodinho
"Mulher gorda é que
nem Ferrari...".Quando
sobe na balança vai de
zero a cem em
um segundo" - Rubinho
"Se um dia, a vida lhe
der as costas... Passe a
mão na bunda dela."Nelson Rodrigues

Muitos dizem que sou
apenas mais um a tentar. Eu digo que sou
menos um a desistir.
(Diego Marchi)
Quem não tem capacidade de modificar
a sua própria vida
e aceita imposições
alheias, será um eterno deficiente. (José
Robson Gabriel da
Cunha)

A presidente do Supremo
Tribunal Federal (STF) e do
Conselho Nacional de Justiça
(CNJ), Cármen Lúcia, afirmou nesta quinta-feira, 10,
que um preso custa 13 vezes
mais do que um estudante
no Brasil. A declaração foi
feita durante o 4º Encontro
do Pacto Integrador de Segurança Pública Interestadual e
da 64ª Reunião do Colégio
Nacional de Secretários de
Segurança Pública (Consesp), em Goiânia (GO).
“Um preso no Brasil custa
R$ 2,4 mil por mês e um
estudante do ensino médio
custa R$ 2,2 mil por ano.
Alguma coisa está errada
na nossa Pátria amada”,
afirmou.
“Darcy Ribeiro fez em
1982 uma conferência dizendo que, se os governadores
não construíssem escolas, em
20 anos faltaria dinheiro para
construir presídios. O fato se
cumpriu. Estamos aqui reunidos diante de uma situação
urgente, de um descaso feito
lá atrás”, lembrou a ministra.
As informações foram divulgadas pelo CNJ. No evento, Cármen Lúcia afirmou
que a violência no país exige
mudanças estruturantes e o
esforço conjunto de governos

e da União.
“O crime não tem as teias
do Estado, as exigências formais e por isso avança sempre. Por isso são necessárias
mudanças estruturais. É necessária a união dos poderes
executivos nacionais, dos poderes dos estados, e até mesmo dos municípios, para que
possamos dar corpo a uma
das maiores necessidades do
cidadão, que é ter o direito de
viver sem medo. Sem medo
do outro, sem medo de andar
na rua, sem medo de saber o
que vai acontecer com seu
filho”, disse.
Desde que assumiu a presidência do CNJ, a ministra
tem visitado presídios para
ver as condições das unidades. Até o momento, Rio
Grande do Norte e Distrito
Federal receberam visitas de
surpresa, e a ideia é inspecionar todos os Estados.
“A cada nove minutos,
uma pessoa é morta violentamente no Brasil. Nosso país
registrou mais mortes em
cinco anos do que a guerra
da Síria. Estamos, conforme
já disse o Supremo Tribunal
Federal, em estado de coisas
inconstitucionais. Eu falo
que estamos em estado de
guerra. Temos uma Consti-

tuição em vigor, instituição
em funcionamento e cidadão
reivindicando direitos. Precisamos superar vaidades de
detentores de competências
e, juntos, fazer alguma coisa”, declarou a ministra.
O encontro realizado em
Goiânia teve a presença do
ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, que apresentou o Plano Nacional de
Segurança Pública. A ação
tem como principais metas
reduzir os homicídios e os
casos de violência contra a
mulher, além de racionalizar
o sistema penitenciário e a
proteção das fronteiras.
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Sargento da PM morre em acidente na MG 108

A

cidente registrado na
MG 108, no Km 214,
da estrada que liga Lajinha a cidade de Mutum, entre
dois carros teve como vítima
fatal o policial militar, Sargento
Alexandre Nunes Araújo – lotado na cidade de Mutum.
Com o barro na curva,
causado pelas chuvas fortes
na região, o veículo Fox que
era conduzido pelo militar,
perdeu o controle colidindo
de frente com o Corola.
Os ocupantes dos veículos
foram socorridos ao Pronto
Atendimento de Lajinha.
Os passageiros do Corola
iam para um casamento em
Vitória (ES).
No veículo Fox VW FOX
Sunrise, cor amarela, placa
MSX-1792 estava o condutor
Alexandre Nunes de Araújo,
43 anos, 3º Sgt PM lotado
em Mutum – vítima fatal;
Vanessa Hubner de Medeiros, 36 anos, professora teve
ferimentos e foi encaminhada para atendimento; Nildes
Maria de Jesus, 62 anos
também sofreu ferimentos e
foi encaminhada para atendimento.
Já no veículo Toyota Co-

rolla, cor preta, placa ODD4145, estava o condutor:
Leonardo Antunes de Souza,
28 anos sofreu escoriações;
Géssica da Rocha Afonso, 27 anos, socorrida com
ferimentos leves; Lorena
Rocha Lage, 21 anos, sofreu
escoriações; Gabrielly da
Rocha Ferraz, 09 anos (filha
do casal Leonardo e Géssica)
sofreu ferimentos leves; e
Miguel da Rocha Ferraz,
03 Anos, (filho do casal
Leonardo e Géssica), também foi encaminhado com
ferimentos para atendimento
ao PAM.
A equipe policial compareceu no local do acidente juntamente com a ambulância
do serviço público de saúde
de Lajinha, sendo todas as
vítimas socorridas para o
PAM, local onde foi dada
prioridade ao atendimento ao
policial militar, haja vista seu
estado de saúde mais grave,
contudo este não resistiu aos
ferimentos vindo a óbito.
As demais vítimas receberam o atendimento de
urgência no PAM, sendo que
algumas permanecem em observação e outras aguardam

Lajinha se despede do Sargento Nunes

vagas para transferências
para outras unidades especializadas.
Segundo as informações,
o policial militar que estava
de folga, estava indo ao Distrito de Prata até o terminal
rodoviário de Lajinha para
buscar a sogra que chegava
de uma viagem. Ao retornar,
perdeu o controle da direção
após passar sobre um lamaçal que cobria a pista num
trecho de curva, colidindo
frontalmente com o veículo
que vinha na direção oposta.
Perícia técnica compareceu ao local e realizou os
trabalhos periciais.
Os veículos foram remo-

SANTANA DO MANHUAÇU – PM apreende
autor de tráfico e receptação.

No dia 09/11, a Polícia Militar
apreendeu papelotes de cocaína,
uma pedra grande de crack e
dinheiro na casa de um indivíduo
envolvimento com o tráfico de
drogas. A ação da PM começou
a partir do acionamento da polícia por uma vítima que teve seu
capacete de motociclista furtado.
Policiais Militares saíram em
rastreamento do autor do furto e
o encontraram em frente a casa
de um indivíduo que possui passagens pela Polícia, relativas ao
tráfico de drogas.
Os dois indivíduos foram
abordados. O receptador do
capacete furtado autorizou a
entrada da PM em sua residência

para uma busca no
imóvel.
Policias militares
encontraram 12 papelotes de cocaína,
uma pedra grande
de crack, R$ 325,60
em dinheiro, uma
folha de cheque no
valor de mil reais,
um celular, cerca de
80 sacolas de chup-chup utilizadas para
embalar drogas e um binóculo,
que era usado para observar a
movimentação da PM no bairro,
segundo informações passadas
à Polícia.
O autor assumiu a propriedade

da droga encontrada e confirmou
que vende entorpecentes.
Tanto o autor do furto quanto
o autor da receptação e do tráfico
de drogas foram presos e encaminhados à delegacia, onde foram
adotadas as demais medidas.

vidos ao pátio credenciado.
Velório: O velório do
Sargento Alexandre Nunes
Araújo foi realizado na capela do Em Vida, na cidade
de Lajinha – rua Dom Cavati,
centro – próximo à Igreja
Católica.
O sepultamento foi realizado no distrito de Prata do
Lajinha – na quinta-feira (10)
às 10:00 horas.
O comando do 11º Batalhão de Polícia Militar de
Manhuaçu publicou nota
de pesar pela morte do
sargento. Confira: É com
grande pesar que o comandante do 11º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais,

11º BPM uma denúncia dando
conta que o foragido da justiça,
Claitons Feitosa de Freitas, vulgo “FEI”, estaria escondido no
interior de uma casa localizada
na Rua São João Batista do
Povoado de Vila Formosa em
Manhuaçu/MG. Diante das denúnicas a Polícia Militar montou
uma Operação Policial composta
de várias equipes policiais e imediatamente se deslocaram para o
local da denúnica onde desencadearam a operação com o objetivo de localizar e prender “FEI”,
o denunciado tratava-se de um
indivíduo conhecido no meio
policial como sendo uma pessoa
de alta periculosidade, envolvido
em assaltos, dentre outros cri-

mes. O imóvel
alvo da denúncia, foi cercado
pela PM que
inicialmente
passou a monitorar e observar
a moradia que
aparentemente
encontrava-se
vazia, pois estava toda fechada. Assim, foi
tentado verificar através de
batidas em uma das portas, bem
como com chamamentos, detectar a presença de alguma pessoa
no interior daquela residência,
contudo, sem sucesso. Em dado
momento, Claitons Feitosa de
Freitas, abriu repentinamente

Tenente-coronel Sérvio Túlio
Mariano Salazar, comunica o
falecimento do Nº 118.004-,
3º SGT PM ALEXANDRE
NUNES ARAÚJO, lotado
no Pelotão PM de Mutum/
MG. […] O Sgt Nunes era
muito querido pelos seus

companheiros de trabalho
e reconhecido como excelente profissional por toda
comunidade. Que o Senhor
Deus enxugue dos olhos as
lágrimas da família e dos
amigos deste guerreiro!
Jailton Pereira

MANHUAÇU – Alunos do CFSD/2016
participaram de treinamento operacional.

Durante os dias 08 e 09/11, os
alunos do Curso de Formação
de Soldados/2016 da 195ª Cia
de Ensino Treinamento participaram de um treinamento de
Operação de Controle de Distúrbios, realizado no Parque de
Exposições da cidade.
A atividade contou com a
participação de alguns policiais
militares que trabalham na sede
administrativa do 11º Batalhão. Os experientes policiais
fizeram o papel de baderneiros,
simulando uma situação real de
confronto.
O Corpo de Bombeiros também participou do treinamento
garantindo a segurança de todos
os envolvidos.

Polícia Militar prende o foragido da Justiça

A Polícia Militar acaba de
tirar de circulação, o foragido
Claitons Feitosa de Freitas,
vulgo “FEI”, segundo registros
policiais “FEI” é acusado de integrar uma quadrilha de assaltantes
que vinha promovendo roubos
com requinte de crueldade e
violência em toda a região do 11º
BPM, sempre com emprego de
arma de fogo e agressões “FEI”
e seu bando praticaram uma
série de assaltos na Zona Rural
de Manhuaçu, deixando grande
prejuízo financeiro e emocional
para suas vítimas.
Sua prisão aconteceu na tarde
de terça-feira, 08 logo após
aportar no COPOM – Centro de
Operações da Polícia Militar do

Alexandre Nunes de Araújo, 43 anos, 3º Sgt PM lotado em
Mutum – vítima fatal;

umas das janelas que dava acesso aos fundos do imóvel e tentou
evadir em direção a outras
residências ali existentes, todavia foi devidamente contido,
imobilizado e preso pela equipe
policial conforme estabelecia a
competente ordem judicial.
Portal Vila Nova
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ENTRETENIMENTO
caça-palavras
Homenagem Póstuma
A sogra do cara morreu e, como não
podia deixar de acontecer, o cara tomou
o maior porre. Realmente, chapou o coco!
Tava tão bêbado, que na hora da cremação da sogra ele já nem se segurava mais
de pé.
Toda a família chorava em volta da urna
onde a velha estava depositada, menos o
genro. Aí ele, mais do que pra lá de Bagdá,
resolveu fazer uma homenagem pra sua
“quase mãe”.
Cambaleando, ele subiu em cima de uma
cadeira e com ajuda dos parentes, encheu
o peito e mandou ver:
— E (hic), agora pessoal, uma salva
(hic), de palmas pro “Assador”.

TOURO – DE 21/4 A 20/5 - Lembra-se do ditado “A união faz a força”?
Pois bem, é justamente isso que é preciso nesta primeira quinzena de
novembro. Participar, cooperar, dar as mãos para a construção do novo.
Outro ponto interessante é que sua intuição está mais forte, justamente
para intuir com quem pode unir forças.
SAÚDE: é um período em que a saúde poderá requerer de cuidados,
sobretudo nos primeiros 20 dias, antes do Sol ingressar em Sagitário. É
bom evitar desperdício de energia e cultivar hábitos saudáveis e desestressantes. Escolha mais momentos para um bom repouso para recompor
e proteger o corpo.
GÊMEOS – DE 21/5 A 20/6 - A movimentação nos meios sociais e no
trabalho está maior neste período. Seu foco ainda continua no trabalho,
formulando ideias ou procurando uma colocação no mercado. Por sinal, o
pensamento está estimulado e há curiosidade com novas possibilidades
no trabalho e com diversas informações.
SAÚDE: o período, de forma geral, está estável quanto à saúde. Há dois
meses que há certa instabilidade. O mais importante é que nas próximas
duas semanas há mais conforto e bem-estar. Depois do dia 20 pode ser
que a situação fique um pouco mais delicada e será necessário descansar
mais e evitar situações estressantes.

Amigo de Confiança
De partida para a guerra, um soldado
muito ciumento resolveu colocar um cinto
de castidade na esposa, temendo ser
traído.
- Não é justo, posso morrer na guerra e
minha mulher é muito jovem. já sei, darei
a chave ao meu amigo de confiança, e se
algo acontecer comigo, ele poderá solta-la.
Mo dia da partida, mal tinha cavalgado
200 metros, ouviu a voz do amigo, que
corria desesperadamente em seu encalco.
- Que aconteceu amigo, o que houve?
- Companheiro! - disse o outro, totalmente sem folego. - você deixou a chave
errada!

Os Reis do Gado
Dois amigos fazendeiros se encontram
depois de muito tempo e, a certa altura da
conversa, o primeiro pergunta:
- E aí, Durval? Com quantos alqueires
está a sua fazenda?
- Já tá com quase cem alqueires e a sua?
- Só pra você ter uma idéia, pela manhã
eu saio de casa, ligo meu Jeep e ao meio-dia ainda não percorri nem a metade da
minha propriedade.
- Entendo... eu também já tive um carro
desses! É uma merda...

CÂNCER – DE 21/6 A 22/7 - Desde setembro começou um período de
maior concentração de energia e que este mês será praticamente o ponto
alto desse processo, pois os cancerianos estarão mais livres, determinados
e independentes. É um momento de sorte, motivação e de poder de sedução
que deve ser usado com uma palavra mágica: sabedoria.
SAÚDE: devido à possibilidade de excessos, é bom cuidar do estômago, juntas e das vias aéreas. A boa notícia é que sua resistência física,
a princípio está forte, mas nunca é tarde para lembrar sobre a ida a um
profissional da saúde regularmente.
LEÃO – DE 23/7 A 22/8 - A criatividade está a sua disposição para tirar
ideias do papel ou dar uma solução onde for necessário. É possível que
situações financeiras pontuais quebrem o entusiasmo. Não se esqueça de
seus atributos e competência para driblar a dificuldade.
SAÚDE: manter o foco numa situação profissional pode ser uma saída
para equilibrar as emoções e manter o bem-estar sob controle. Há um
certo equilíbrio da energia no momento, mas a oscilação emocional pode
causar efeitos no corpo. Depois do dia 20, há um reforço especial com o
Sol em Sagitário.
VIRGEM – DE 22/8 A 22/9 - A experiência de vida, tanto as derrotas
como as vitórias, se tornaram um aprendizado. Isso é fato. As informações
e os conhecimentos adquiridos serão necessários neste período, ativando
de forma rápida e eficiente a mente para conseguir dar início a algum
objetivo particular.
SAÚDE: até o dia 22, está bom para praticar exercícios, praticar esportes
e mexer o corpo. Aproveite, se quiser, para fazer uma reeducação alimentar, evidentemente que tudo sob supervisão de profissionais da área da
saúde. Depois do dia 22, procure dosar e equilibrar as atividades físicas
e evite a automedicação.

sete erros

LIBRA – DE 23/9 A 22/10 - Respostas para dúvidas momentâneas poderão ser obtidas se conseguirem antever fatos utilizando os recursos da
percepção real das coisas, da boa leitura de textos sem palavras (linguagem
das ações e dos símbolos) e da própria intuição. As questões financeiras
estão na pauta deste mês com o Sol em Escorpião.
SAÚDE: é possível aumentar a intensidade da ansiedade diante de
mudanças pontuais e de rumo em sua vida. Com Netuno transitando em
Peixes, há oscilação na saúde e os diagnósticos devem ser realizados, se
possível, por mais de um profissional da área médica.

Bafo Cruel
Era uma vez um cidadão com um bafo
de onça tremendamente horrível.
Certa vez foi acampar com dois amigos
e os três dormiriam juntos na mesma
barraca. Os amigos, sabendo do famoso
bafo, disseram:
- Se você for falar algo, nos cutuque para
enfiarmos a cabeça embaixo da coberta,
assim evitamos esse seu bafo cruel...
Ele concordou e os três foram dormir.
Certa hora da madrugada ele cutucou os
amigos e esses esconderam-se embaixo das
cobertas. O camarada do bafo fedido disse:
-Peidei!

ESCORPIÃO – DE 23/10 A 21/11 - Mesmo tendo de segurar um pouco
mais as finanças, há um controle e poder maior sobre os aspectos financeiros. No trabalho poderá prosperar devido ter plantado sementes importantes ainda neste ano e que permitirão efetivar mudanças importantes e
prosperar. Evite gastos compulsivos.
SAÚDE: lembra-se do ditado histórico dos gregos “Mente sã, corpo
são”? Pois bem, é importante equilibrar as energias do corpo evitando os
excessos e da ansiedade para não descambar oscilações com a saúde.
Relaxe, pense bastante antes de falar, execute com gosto as tarefas diárias.
Seu bem-estar só tende a crescer.
SAGITÁRIO – DE 22/11 A 21/11 - Nunca é tarde para adquirir informações
por intermédio de leituras, aprimoramento cultural ou em cursos especiais.
Há necessidade também de buscar fontes espirituais para dar um significado
palpável quanto ao direcionamento que deve seguir adiante. As respostas
espirituais ao seu coração podem indicar alguns caminhos.
SAÚDE: vez por outra os sagitarianos necessitam dar um tempo para
recobrar as energias do corpo. Não é que a solidão seja ruim, mas é preciso
equilibrar bem essa situação para ter acesso, pelo menos em parte, às
resposta que precisa para direcionar melhor os objetivos de vida.

Dor no corpo
Uma jovem ruiva vai a um consultório
médico e reclama que todos os lugares
do seu corpo doem quando ela os toca.
- Impossível - diz o doutor - mostre-me
como pode ser.
Então ela encosta seu dedo no seu ombro e grita agonizantemente. Depois ela
encosta em sua perna e grita, encosta em
seu cotovelo e grita e assim foi. Qualquer
lugar que ela tocava, ela gritava.
O doutor perguntou:
- Você não é ruiva natural, é?
- Não - ela diz - Na verdade eu sou loira...
- Foi o que eu pensei!! - diz o doutor - Seu
dedo está quebrado!!!!

Disco voador
Havia um cara que tinha o apelido de
disco-voador:
- Baixinho, chato e ninguém acreditava
nele!

HORÓSCOPO
Astrológica por Claudia Vannini
ÁRIES – DE 21/3 A 20/4 - Os arianos estão num
momento interessante de maior consciência de seu
papel em relação a vários aspectos, tais como: na condução da família, no foco nos objetivos que realmente
têm relevância, na possibilidade de abandonar hábitos
nocivos à saúde física e mental.
SAÚDE: de forma geral a saúde está bem no mês de novembro, inclusive
com força de recuperação surpreendente. Com fé e determinação você
poderá conquistar pontos nesse quesito. Atenção especial às vias urinárias
e aos órgãos sexuais.

CAPRICÓRNIO – DE 22/12 A 20/1 - Manter o foco e a determinação
em objetivos imediatos e mediatos é um caminho interessante para manter a base. O melhor nesse processo é usar também seu poder criativo,
procurar sair do lugar comum, e encontrar novas formas para efetivar as
transformações importantes que ocorrem.
SAÚDE: há, em termos gerais, estabilidade da saúde, mesmo que a
ansiedade e certo nervosismo em situações pontuais possam oscilar a
energia do corpo. Os excessos devem ser evitados, sobretudo em relação
ao sexo. Precauções com o sistema urinário, fígado e renal.

CURIOSIDADES
Quem inventou os óculos? As primeiras lentes corretivas para a visão surgiram no século I d.C. Essas lentes eram
feitas com pedras semipreciosas. Agora,
os óculos mais parecidos com os que conhecemos hoje, só surgiram em 1270, na
Alemanha. Os óculos, com aros de ferro
e unidos por rebites, ainda não possuíam
hastes fixas.
No século XVII, foram inventados os
óculos com suportes nas orelhas. Robert
Grosseteste e Roger Bacon criaram os
primeiros óculos modernos, mas foi Ben-

jamin Franklin, em 1785, que inventou os
primeiros óculos bifocais para enxergar
de longe e de perto.
A produção de óculos modernos começou em 1850. Em 1864 Donders, um
oftalmologista holandês, estabeleceu
o tratamento dos defeitos da visão com
óculos de grau. O uso das lentes para
correção da visão foi possível graças às
leis da refração de Snellius, formuladas
entre 1600 e 1620.
No Brasil, os óculos surgiram no século
XVI, trazidos pelos portugueses

AQUÁRIO – DE 21/1 A 19/2 - Dinamismo e intensidade na área do
trabalho. Há maior poder, independência e agilidade mental para conduzir
tarefas e desenvolver temas a serem apresentados a equipes e chefes. As
boas ideias devem ser desenvolvidas e quem sabe não surja a oportunidade de uma promoção ou o deslocamento para outra função até melhor?
SAÚDE: a oscilação de energia pode entrar em conflito, por exemplo,
com as ações do parágrafo acima. Pode haver suscetibilidade a doenças
diversas e será preciso compensar com descanso, tranquilidade e ações
menos estressantes. A boa notícia é quanto a sabedoria compensadora.
PEIXES – DE 20/2 A 20/3 - A evolução é um traço marcante nas pessoas,
em especial nos piscianos. Buscar o equilíbrio entre espírito e matéria é um
meio de se adquirir respostas para a vida, sobretudo agora em que boas
ideias de trabalho, viagens, estudos e possibilidades diversas mantém sua
mente bem ocupada.
SAÚDE: a energia do corpo está estável nesses primeiros vinte
dias de novembro. Depois disso alguns cuidados devem ser tomados,
principalmente quando o Sol estiver prestes a ingressar em Sagitário,
período de instabilidade e oscilação. Depois do dia 22, procure descansar e se poupar.

15 de novembro / 2016

acesse: www.jm1.com.br

Valesca Popozuda tem bens penhorados
para quitar dívida de R$ 28 mil

Por filho fora do casamento,
pais de Neymar se separam

Valesca Popozuda está envolvida em
uma nova polêmica, após ter o seu videoclipe "Viado" considerado impróprio para
menores de 18 anos. Por não ter comparecido a um show em 2009, a funkeira teve
seus bens móveis penhorados após decisão
da Justiça. A lista inclui fogão, aparelho
de som, ar condicionado e geladeira, diz o
colunista Leo Dias, do jornal "O Dia", nesta terça-feira (8). A cantora cujo polêmico
vídeo já foi visto por mais de 1 milhão de
pessoas e o empresário Luiz Alberto Moraes de Souza assinaram um contrato que previa que ela se apresentasse no aniversário de
um amigo dele, em Duque de Caxias.
A multa foi estipulada em R$ 10 mil e visava evitar que uma das
partes rompesse o acordo, de acordo com o empresário. Uma dessas
cláusulas impedia o cancelamento da apresentação sem prévio aviso. O processo 2182015-49.2011.8.19.0021 corre no Segundo Juizado Especial Cível, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.
A Justiça optou pela penhora porta adentro após não encontrar bens
imóveis (como casas) no nome da artista, autora de autobiografia
na qual revela ter sido vítima de assédio sexual. Por outro lado, R$
2.700 foram repassados para Luiz Alberto, depois de serem encontrados em uma conta de Valesca, operada de emergência para trocar
a prótese de silicone nos seios.
Com a decisão, um oficial de Justiça pode a qualquer momento
entrar na mansão de Valesca, no condomínio Península, para serem
confiscados pertences até o valor de R$ 25.673,39 ser atingido. Fernanda Freitas, advogada de Valesca, alega que sua cliente não compareceu ao show por não ter sido paga. "Essa ação, especificamente,
é de 2011 e trata-se de um contratante que não pagou pelo show.
Por isso, Valesca não foi. O processo corre à revelia porque não foi
contratado um advogado a tempo. Cuido dos processos da Valesca
desde agosto de 2015", explicou. No final do ano passado, a cantora
afirmou ter direito a R$ 200 mil em direitos digitais.

Uma bomba acaba de
surgir no mundo do futebol!
Após 25 anos juntos, os pais
de Neymar Jr. estariam se
separando. O motivo? Nadine, mãe do craque, teria descoberto que o companheiro,
Neymar, tem um filho fora
do casamento.
De acordo com o jornalista Leo Dias, a esposa do
empresário ficou furiosa com a notícia e estaria disposta a colocar,
de fato, um ponto final na união.
O veterano, inclusive, saberia da existência desse herdeiro há
muito tempo e teria mantido o fato sob sigilo, segundo o colunista.
Publicamente, no entanto, ninguém da família se pronunciou até
o momento a respeito dos rumores.
Vale lembrar que o casamento da dupla sempre foi motivo de orgulho para o filho famoso. “Acho que a alegria, a paixão e pensar
muito na família são os segredos para manter um casamento por
tanto tempo. Também quero um casamento como o deles, um casamento feliz”, disse Neymar à revista “Caras” em uma ocasião.

Viúva de ator da Globo morre sete meses
depois do marido
Morreu a produtora e
atriz Cecília Maciel Magnani, viúva do ator da Globo
Umberto Magnani, morto
no final de abril deste ano.
Segundo o G1, Cecília tinha
67 anos e morreu na manhã
desta terça-feira, de infecção
generalizada em decorrência de uma pneumonia. De
acordo com a Funarte SP, o
velório acontece nesta noite, no Cemitério do Araçá, na Zona Oeste
de São Paulo, e a cremação acontece às 10 horas desta quarta-feira, no
Crematório da Vila Alpina.
Cecília fez diversas novelas, como A Grande Mentira, As Bruxas,
Os Diabólicos e Dez Vidas. Trabalhou também no teatro, como atriz e
produtora. Cecilia teve três filhos com Umberto Magnani, Beto, Ana
Julia e Graciana. O ator morreu dois dias depois de sofrer um acidente
vascular cerebral (AVC) durante as gravações de Velho Chico, novela
na qual interpretava o padre Romão.

Fabíola Reipert detona Ivete e Claudia
Leitte: 'Show de falsidade'
Na noite de quarta-feira (9),
Ivete Sangalo estreou como a 'supertécnica' do 'The Voice Brasil'.
Longe das especulações de sobre
uma suposta rivalidade, as cantoras pareciam muito entrosadas na
atração da Globo. Porém, segundo
a colunista Fabíola Reipert, apesar
das duas se tratarem como as melhores amigas de infância, era visível a falta verdade. Para a jornalista da Record, era tudo encenação.
Fabíola acredita que a forte rivalidade que já rolou entre as duas
foi perdendo força, inclusive por já terem feitos trabalhos juntas e
faturado bons cachês. No entanto, a colunista afirma que as cantoras falam mal uma da outra pelas costas. Ivete se irrita com o jeito
forçado e exibicionista de Claudia. Já Leitte, por sua vez, já detonou
muito a colega também e até a apelidou de "tia", por ser mais velha
que ela. E os amigos das duas também sempre ajudaram a botar
pilha nessa guerrinha. No episódio de estreia de Ivete Sangalo no
reality show musical, Fabíola apontou que o visual das cantoras não
estão bons e disse que deu para perceber o quanto as duas estão cada
vez mais botocadas e plastificadas.

Zezé ameaça Zilu após polêmica: “Vou
jogar m* no ventilador”
A briga entre a família Camargo ganhou mais
um novo capítulo! Na madrugada de quarta-feira
(9), Zezé Di Camargo ameaçou a ex-mulher,
Zilu, em seu Instagram, após confirmar que a
filha do casal, Wanessa, agrediu sua namorada,
Graciele Lacerda.
Tudo aconteceu depois de a cantora publicar
uma mensagem homenageando o sertanejo na
rede social. Uma internauta, então, elogiou a atitude de Zilu por ter continuado ao lado do ex-marido após toda a confusão.
“Estou orgulhosa de sua mãe, Zilu, que vendo esse momento de
surto e fraqueza do Zezé, não deixou de apoiá-lo. Também sou divorciada e confesso que essa atitude dela me surpreende e mostra
como uma mulher de verdade deve agir. Zilu, você é meu exemplo
de verdade, garra e superação”, afirmou a internauta.
Em seguida, o músico decidiu responder a mulher e garantiu que
a socialite não deveria ser exemplo.
"Minha linda, não é ‘surto ou fraqueza’. Ela escreveu aquilo porque tem inverdades ali. Quando ela foi orientada pelo advogado que
poderia sobrar para ela, foi obrigada a postar aquilo pelos filhos. Vou
começar a jogar m**** no ventilador e vocês vão ver a verdade. Me
calei até aqui para não expor meus filhos. Mas as coisas vão mudar",
prometeu.

Gretchen diz que vai reencontrar filho que
não vê há 30 anos, que Chrystian a traiu
com chacrete e pai de Thammy
com assistente do Gugu
A cantora está jogando umas coisinhas no ventilador e acabou sobrando
para dois de seus ex-maridos. Ela já
tinha comentado isso em sua biografia,
mas em vídeo fica mais real, né?
Veja o que ela disse do sertanejo
Chrystian, da dupla com Ralf: “Quando eu me separei pela primeira vez, do
cantor Chrystian, foi porque fui traída
dentro da minha casa. Ele teve um relacionamento com uma das chacretes
chamada Sarita Catatau”.
Sobre o delegado Silva Neto, pai de Thammy, Gretchen falou:
"Eu tive um problema de traição mais sério ainda com o pai da
Thammy. Eu viajava muito, de segunda a segunda, fazia muitos
shows, trabalhava demais, fazia trinta shows por mês, e quando eu
voltava para casa, era só para trocar a roupa da mala e viajar de
novo. Nesse meio tempo, o pai da Thammy conheceu a Marriette no
(programa do) Gugu, e teve um bom caso com ela. Eu escutava 'coitada da Gretchen', mas não sabia porque falavam aquilo. Até que um
dia, a Edy Curi, hoje empresária do Leonardo, me contou que o meu
marido estava tendo um caso com a secretária do Gugu. Enfim, ele
mantinha duas mulheres. Essa mulher frequentava a minha casa”.
Gretchen contou também que não vê um filho biológico dela há
30 anos, fruto de seu casamento com Décio Nascimento, pois o marido era violento e a ameaçou. Mas que pretende encontrar o filho
no fim do ano.:
“Ele arrumou uma maneira de tirar o meu filho. Eu nunca mais
vi o meu filho. Ele chegou com uma arma e disse que eu tinha que
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passar a guarda do meu filho pare ele, senão ele ia sumir com o meu
filho. Eu não queria que ele tirasse a vida do meu filho e assinei o papel (passando a guarda da criança). Fiquei sem o meu filho. Ele não
deixou eu falar com o meu filho, rasgava as cartas que eu mandava
pra ele, arrancava ele do telefone, e nunca mais deixou eu ver o meu
filho. O pai tirou ele de mim.
Numas dessas, eu disse que ia embora, e ele encostou um revólver
no meu pescoço e disse que mataria eu e o meu filho. Agora eu vou
poder reencontrar o meu filho. Em dezembro, ele vai vir na minha
casa (em Paris) com a mulher dele, para eu reencontrá-lo depois de
todos esses anos".

Gil Gomes retorna a TV após hiato de 10
anos e comemora: “Eu voltei”
Com uma voz inconfundível, Gil
Gomes está prestes a voltar para a TV.
Afastado das telonas desde 2005 por
motivos de saúde, o jornalista retorna
aos holofotes como apresentador da TV
Ultrafarma.
Sempre muito querido pelos colegas
de profissão, Gil volta após um hiato de
10 anos afastado de suas atividades profissionais. Em entrevista, Gomes falou sobre o novo momento da carreira: “Estou muito feliz em
voltar para TV, comunicar é o que eu sei fazer de melhor. Eu voltei! Só
tenho a agradecer ao Sidney Oliveira por essa oportunidade de fazer
parte da família Ultrafarma. Após tanto tempo longe, só tenho uma
coisa pra dizer: Eu voltei!”.
Jornalista de respeito, Gil já trabalhou em grandes veículos de comunicação do rádio e da TV e ganhou notoriedade ao utilizar uma
abordagem bastante popular.

Luiza Brunet diz que vai até o fim contra o ex
Luiza Brunet comentou com pessoas próximas que não vai desistir dos direitos que
afirma ter em relação ao patrimônio de Lírio
Parisotto, com quem ficou por cinco anos.
Apesar da pressão que está sofrendo por
parte do público e por advogados dele, ela
não pretende aliviar nada para o lado do ex.
Brunet sabe que tem sido criticada por
exigir metade do patrimônio que o bilionário acumulou durante esses anos que ficaram juntos, pois ele não reconhece que teve uma união estável com
a ex-modelo (que ainda o acusa de agressão física).
Para dar um basta nos comentários maldosos, Brunet escreveu
o seguinte recado em sua rede social: "Gostaria de esclarecer que
mantive um relacionamento de cinco anos com Lírio e estou fazendo o que qualquer mulher faria: exercendo meus direitos. #coragempramudar". A defesa do rico senhor afirma que Luiz Brunet transformou o namoro com seu cliente em um negócio, pois tentou acordo
de R$ 100 milhões antes de denunciá-lo de agressão. O advogado
dela nega. Xiiiiiii.... Essa história ainda vai dar muito o que falar...

Ex de Kaká pressiona sobrinho de Chiquinho
Scarpa para casar e ele apaga mensagens
Caroline Celico, que foi casada com o
jogador Kaká, está agora com Eduardo
Scarpa, sobrinho do playboy Chiquinho.
Segundo uma fonte que convive com
esse povo, Carol está ansiosa e pressionando o moço para casar. Há quem diga que
ficaram noivos em Fernando de Noronha,
mas Eduardo não estaria muito empolgado, como ela, em divulgar e espalhar a
notícia. Tanto que o ricaço está apagando
mensagens em sua rede social de pessoas
parabenizando e desejando boa sorte ao novo casal. Parece mais que
ele quer abafar o caso... Será que Dudu já percebeu que Carol adora
aparecer publicamente e está colocando um freio na ex do jogador???

Após 6 anos, Raul Gil deixa o SBT
,Raul Gil não é mais apresentador do SBT. Seu filho e diretor do
programa, Raul Gil Jr., anunciou o fim da parceria entre a emissora
e seu pai. “A vida tem muitas verdades. Uma delas é que longas
parcerias, por mais bem sucedidas que sejam, sempre chegam a um
fim. Pacífico, tranquilo, sereno, equilibrado e com as portas abertas.
Como tem que ser…”, escreveu. O apresentador ficou seis anos na
emissora, mas o SBT tem planos diferentes para 2017. De acordo
com a assessoria do canal, o saída de Raul Gil se deu por causa da
estratégia de programação para o próximo ano. Raul Gil Jr. agradeceu a toda equipe do SBT e escreveu que é hora para novos desafios.
“Obrigado, Sílvio Santos e SBT! Eu, meu pai e toda a nossa equipe
de produção jamais esqueceremos o tempo em que trabalhamos juntos. Agora, o desafio é outro. Sigamos todos em frente!”
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