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Circulação: Território do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Distribuição gratuita

Receita Federal inaugura sede
05
modelo em Manhuaçu/MG

PÁG.

11º BPM – Resultado
final da Operação
Alferes Tiradentes

N

a última sexta-feira, 25/11,
a Polícia Militar de Minas Gerais
desencadeou operação Alferes Tiradentes em todo o Estado.
Na área do 11º Batalhão, com
sede em Manhuaçu, o destaque
da operação, mais uma vez, foi
o número de apreensão de armas
de fogo, 23 no total.
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EDITORIAL

Os poderes enfraquecidos

CHARGE

N

ão temos um governo forte, não temos um judiciário
forte, não temos um supremo forte e nem um legislativo forte. Quando a justiça falha, a corrupção avança.
Olho para o STF, e lembro de uma moça que estava correndo de um bandido e avistou um policial na mesma estrada,
se alegrou e correu para o seu lado, só que era um bandido
transvertido de policial, um comparsa. Essa é a sensação que
temos dos poderes acima, e por omissão das Forças Armadas.
O país agoniza por causa da corrupção e uma criminalidade
desenfreada, afundando cada vez mais o Brasil e ninguém
faz nada para acabar com a bandidagem que tomou conta
da nação.
Fale com a redação
Os acontecimentos da política
contato@jm1.com.br
brasileira
frustram o povo, começo
(33)3331-8409
a pensar que o Presidente Temer é
continuidade da mesma política de Dilma e do PT, ele está
mais preocupado com seus aliados do PMDB e seus aliados do
que com o país e com o povo. Como dizem por aí... “Farinha
pouca, meu pirão primeiro”.
Quem está esperando que os deputados irão aprovar as 10
medidas contra a corrupção, sem colocar os famosos jabutis,
podem tirar o cavalinho da chuva, penso que com a delação
dos 80 executivos da Odebrecht eles não pensarão duas vezes para anistiar o caixa dois. Eles temem seguir o mesmo
destino dos políticos presos, e os que devem para a justiça já
não devem estar pensando em desgastes políticos, vão fazer
de tudo para ficar fora dos juízes de Curitiba.
Tenho dito que só uma intervenção cívica militar salvará o
Brasil. Dona de um faturamento que em 2014 estava na casa
dos R$ 107 bilhões, com uma legião de 168 mil funcionários
e, hoje, com mais de 80 executivos negociando delações, a
Odebrecht de números superlativos pode patrocinar um dos
maiores acordos de colaboração premiada do país. Investigado pela força-tarefa da Lava-Jato, o grupo também está
negociando acordos de leniência nos Estados Unidos, onde
mantém negócios, e na Suíça, país usado para esconder seu
núcleo financeiro de pagamento de propinas.
O povo brasileiro não sabe a situação que vivemos e o quanto pode piorar, é por isso que diante da gravidade institucional
e grande corrupção comandada de cima para baixo que pode
até acabar com a Lava Jato.
Gente, alguns poucos deputados, principalmente os mais
novos, tem um discurso correto do que acontece no Brasil,
a corrupção está entranhada com maioria nos três poderes,
o Juiz Sérgio Moro é minoria na justiça brasileira, e se o
povo não se mexer vai tudo por água abaixo. CADÊ O
SOCORRO?
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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
Falta o passo seguinte
Todo dia saem reportagens nos jornais e, principalmente, em redes
sociais sobre os números de pessoas indevidamente favorecidas com
os chamados projetos sociais, com as bolsas de toda natureza e até
com os benefícios da Previdência Social. Uma dessas reportagens
informava que, de cada dez benefícios de auxílio-doença, próximo
a oito estavam sendo cancelados. Os números variam, mas todos
são alarmantes.
Trata-se de uma medida oportuna, necessária e justa, apesar de
muito tardia. Embora não seja responsabilidade direta do atual governo federal iniciá-la, todo servidor público tem o dever de comunicar
irregularidades de que tome conhecimento à autoridade superior. No
presente caso, o atual presidente foi vice da ex por seis anos e, pelo
que consta, nunca a alertou sobre esses desmandos em relação aos
quais, se não tivesse conhecimento prévio, não teria tomado medidas
combativas tão rapidamente. Só como observação.
Outro detalhe não menos relevante é a imprensa só dar destaque
aos números das irregularidades. Nenhum editorial, nem jornalistas,
nenhum especialista é convidado para reafirmar: só existe cancelamento quando a pessoa recebia sem ter direito ao benefício.
Sintomático concluir que cada cancelamento caracteriza uma irregularidade. E daí? É daí que vem o título da presente matéria. Alguém
está deixando de cumprir o seu dever, para o qual exerce o cargo,
recebeu delegação ou aprovação do Estado e é remunerado com
dinheiro público para isso.
Quando um empresário ou seja lá qual for a o cidadão, recebe
o bolsa-família, algum servidor ou agiu de má-fé na concessão ou
foi omisso no desempenho do trabalho. Essas fraudes ocorrem no

país inteiro. Mas, são em maior número nas pequenas cidades,
nas quais não existem documentos comprobatórios que superem
o conhecimento de fato entre as pessoas. Todo mundo sabe quem
possui ou não renda que dê direito ao benefício. Não há inocentes
nesse jogo de sedução.
Quando os governos fazem essas auditorias, a imprensa as
vende como um grande feito. Não cita que, para cada fraude,
um ou vários servidores estão envolvidos, na maioria das vezes
formando uma cadeia até chegar aos altos escalões da República.
Cada vez que um benefício é cancelado por irregularidade, é dever
da administração pública abrir uma investigação para reaver o
dinheiro pago indevidamente. O mesmo procedimento deve ser
adotado quanto aos auxílios-doença. Estes podem gerar maior
dificuldade de constatação. A fraude pode vir desde o início ou a
partir de quando cessou o direito e, mesmo assim, os pagamentos
continuaram sendo feitos.
Mesmo que fosse pela montanha de dinheiro que voltaria aos cofres
públicos, ou pelo exemplo que ficaria aos pretensos fraudadores, mas,
acima de tudo, pelo dever legal, está faltando o passo adiante, o mais
relevante. Essa medida é obrigatória; não é facultativa. Quando ela
não é tomada, a cadeia de culpados só aumenta. Uma hora essa
corda se arrebenta.
Para reaver esse dinheiro de pessoas privadas talvez só pela
via judicial, mas os servidores públicos envolvidos podem ser alcançados por medidas internas e também judiciais, por não existir
fraude sem dolo, sem intenção. Ainda mais quando a fraude grassa
no país inteiro, apesar das dezenas de órgãos de controle internos
e externos.
Pedro Cardoso da Costa – Interlagos/SP
Bacharel em direito
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Insatisfação com democracia
põe em xeque sistema político,
dizem especialistas
Pesquisa divulgada nesta semana pelo Ibope mostrou a
insatisfação dos brasileiros com a democracia no país. O
levantamento apontou que 83% dos brasileiros estão pouco
ou nada satisfeitos com o funcionamento do sistema político.
O índice de satisfação é o menor desde que o instituto iniciou
a medição em 2008. O recorde anterior de insatisfação foi
registrado em 2015, quando 81% declararam-se pouco ou
nada satisfeitos com a democracia no Brasil, contra 15% que
afirmaram estar satisfeitos ou muito satisfeitos.
Para especialistas ouvidos pela Agência Brasil, o resultado da pesquisa mostra a insatisfação da população com as
instituições do Estado e o impacto dos casos de corrupção
investigados, além de colocar o regime democrático em
xeque no país.
Na avaliação do cientista político e professor de jornalismo do Centro Universitário de Brasília (UniCeub), Vivaldo
de Sousa, os dados da pesquisa revelam que turbulências
políticas, como o cenário atual enfrentado pelo país, podem
enfraquecer a democracia. “É um dado preocupante. Fora que
se tem uma parte importante da sociedade com essa avaliação
e, com isso, se tem espaço para propostas autoritárias; me
preocupa, porque a democracia, por mais falha que seja, é o
melhor sistema político que existe”, disse.

Arbitrariedade da justiça
Antes de entrar no assunto por quem conhece de fato a
causa, quero expressar minha opinião de leigo sobre algumas
decisões e omissões da justiça. Se de fato Garotinho tivesse
provas contra ele, com certeza continuaria preso, o que alegaram contra ele foi o programa Social cheque Cidadão, uma
ajuda tipo o Bolsa Família. No governo de Lula e Dilma os
programas sociais foram amplamente ampliados nas épocas
de eleições e ninguém disse que eles estavam comprando
votos. Penso que deve ter mais de 10 criminosos denunciados
e com provas contundentes e estão aí ocupando altos cargos
no governo, e o STF não manda prender.
A prisão do secretário de Governo da prefeitura de Campos dos Goytacazes, no estado do Rio, Anthony Garotinho
“é arbitrária, ilegal e baseada em fatos que não ocorreram”.
A afirmação foi feita à Agência Brasil pela assessoria de
imprensa da prefeitura daquele município.
Segundo a nota em resposta a um pedido da agência, e
atribuída ao escritório de advocacia que atende ao ex-governador e ex-deputado federal Anthony Garotinho, “estão
sendo tomadas as medidas cabíveis e, em breve, ele terá a
sua liberdade restabelecida”.
O criminalista Fernando Augusto Fernandes, responsável
pela defesa de Garotinho, afirmou, também em nota, que
o decreto de prisão ocorrido em razão de decisão da 100ª
Vara Eleitoral de Campos vem na sequência de uma série
de prisões ilegais decretadas por aquele juízo e suspensas
por decisões liminares do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
“A prisão a qual está submetido o ex-governador é abusiva
e ilegal e decorre de sua constante denúncia de abusos de
maus tratos a pessoas presas ilegalmente naquela comarca.
Estas denúncias de abuso foram dirigidas à Corregedoria da
Polícia Federal e ao juiz, que nenhuma providência tomou”,
diz na nota o criminalista.
Segundo ele, pessoas presas mudaram vários depoimentos
após ameaças do delegado da Polícia Federal que conduz o
caso. O nome dele não foi revelado. “No entanto, o TSE já
deferiu quatro liminares por prisões ilegais. A Justiça não
permitiu que este ato de exceção se mantivesse e Garotinho
foi solto”, diz.
Mulher de Garotinha é prefeita de Campos: Também
em nota, o Departamento da Polícia Federal em Campos,
ao confirmar a prisão do ex-governador, disse ter cumprido
dia (16) dois mandatos judiciais contra o atual secretário de
Governo da prefeitura de Campos. A prefeita de Campos é
Rosinha Garotinho, mulher de Antony Garotinho.
O primeiro mandato foi o de prisão preventiva e o segundo
de busca e apreensão em um imóvel de Garotinho, no bairro
do Flamengo, na zona sul do Rio de Janeiro, onde ele foi
preso.

Na nota, a Polícia Federal afirma que a diligência faz
parte da Operação Chequinho, “que investiga a ação de uma
associação criminosa montada com o objetivo de fraudar as
últimas eleições no município”.

Alunos do Colégio Militar
conquistam troféu em Olimpíadas
de Robótica na Índia

Sete alunos do Colégio Militar de Juiz de Fora (CMJF),
em Minas Gerais, alcançaram a 2ª colocação na classificação geral da Olimpíada Internacional do Conhecimento
(QUANTA 2016), realizada na cidade de Lucknow, na
Índia, entre os dias 17 e 20 deste mês.
Fotos: CMJF/ Divulgação
O CMJF foi o único colégio militar a participar
da QUANTA 2016
Os jovens conseguiram
o 2º lugar devido aos
resultados obtidos nas
diversas provas da competição: 1º lugar na prova
de habilidades mentais
e no debate científico, 5º lugar em robótica e também o
prêmio de Equipe Destaque. Eles cursam entre o 1º e 3º
ano do Ensino Médio.
Várias escolas brasileiras foram convidadas a integrar
a Olimpíada por terem alcançado bons resultados em
outras competições. O CMJF foi o único colégio militar
a participar da QUANTA 2016. “É uma satisfação muito
grande para todos nós que integramos o Sistema Colégio
Militar do Brasil. O resultado alcançado na Índia mostra
que o nosso trabalho tem qualidade e que os nossos alunos
são estudantes que possuem elevado potencial intelectual
e ético, uma vez que a Olimpíada avaliou aspectos do
conhecimento e de conduta humana”, ressaltou o subcomandante do CMJF, coronel César Augusto Gerken.
Realizada internacionalmente desde 1995, a QUANTA
alia a excelência acadêmica ao trabalho em equipe, à
busca pelo saber e ao respeito à cultura. A Olimpíada é
coordenada pela Escola City Montessori School da Índia
que é responsável por custear o embarque, hospedagem
e transporte dos participantes.
Desde a criação da Olimpíada, cerca de 40 países já
participaram da competição, entre eles: China, Canadá,
Rússia e Estados Unidos.
Veja quem são os sete alunos do CMJF que alcançaram
a 2ª colocação na Olimpíada QUANTA 2016:
Letícia Giancoli Jabour (3º Ano); Arthur Valle da Mota
Couto (3º Ano);Pedro Nascimento Martins (2º Ano);Artur
Assis Amorim (2º Ano); Matheus Leopoldo Horta (2º
Ano); Robson Garrido de Paiva Silva Júnior (1º Ano);
Flávio Eduardo de Souza Moura (1º Ano).
Assessoria de Comunicação Social (Ascom)
Ministério da Defesa

NASA afirma: Vida alienígena
aparecerá em 20 anos
De acordo com um cálculo elaborado por especialistas da
NASA, existem 100 milhões de planetas em nossa galáxia
que poderiam abrigar alguma forma de vida inteligente. É
bem possível, portanto, que, daqui a duas décadas, a humanidade descubra a existência de seres extraterrestres. Durante a
última conferência na sede de Washington, representantes da

NASA revelaram um plano para procurar
vida extraterrestre com a ajuda da última
tecnologia em telescópios.
A previsão é que, em 2017, seja lançado
o Transiting Exoplanet Survey Satellite
(TESS), que vai trabalhar em conjunto
com o telescópio espacial James Webb,
a ser lançado um ano depois. Ambos vão
atuar para descobrir se, em algum dos
milhões de planetas potencialmente aptos
para a vida inteligente, existe alguma impressão química que
a comprove. “O que não sabíamos há cinco anos é que, em,
aproximadamente, 10% a 20% dos casos, há planetas do
tamanho da Terra que orbitam estrelas e que se encontram na
zona habitável”, declarou Matt Mountain, um dos cientistas
que preparam o lançamento do telescópio James Webb.
“Está no nosso alcance chegar a uma descoberta que vai
mudar o mundo para sempre”. “Penso que, dentro de 20
anos, descobriremos que não estamos sozinhos no universo”,
afirmou o astronauta Kevin Hand, que acredita que Europa,
um dos satélites de Júpiter, pode abrigar vida.
Fonte: RT
Imagem: Nyro Xeo at fr.wikipedia [Public domain], from
Wikimedia Commons

Delegacia do Serviço Militar
encerra atividades em Manhuaçu
Em solenidade realizada na manhã de
quinta-feira, 24/11, o comado da 12ª Circunscrição do Serviço Militar oficializou
o encerramento das atividades da 15ª Delegacia do Serviço Militar, de Manhuaçu,
responsável pela Junta do Serviço Militar
de 22 municípios. A cerimônia aconteceu
no Anfiteatro da Câmara de Manhuaçu e
marcou também a despedida do militar do
Exército Brasileiro responsável pelo órgão, tenente Gilson
Araújo, que assumiu o cargo em 2014 e está sendo transferido
para Manaus, no estado do Amazonas.
Estiveram presentes, autoridades militares, civis e políticas, entre elas, o comandante da 12ª Circunscrição do Serviço
Militar (12ª CSM), sediada em Juiz de Fora, tenente coronel
Alexandre Petrini Leonardo, o prefeito de Manhuaçu, Nailton
Heringer, o prefeito de Luisburgo José Carlos, o Delegado
Regional de Manhuaçu, Dr. Carlos Roberto de Souza.
Também compareceram à solenidade, o Comandante do
11º BPMMG, Tenente-coronel Sérvio, o comandante do 2º
Pelotão do Corpo de Bombeiros, tenente Flávio Mota, bem
como o delegado de Polícia Civil, Dr. Getúlio Vargas de
Lacerda e secretários municipais de governo.
Após o pronunciamento do comandante da 12ª CSM, tenente coronel Leonardo, tenente Gilson foi agraciado com
uma placa entregue por sua esposa e filha. Servidores civis da
Delegacia do Serviço Militar também foram homenageados.
Tenente Gilson se disse honrado por ter exercido o cargo e
afirmou que parte com tristeza, mas com a certeza do dever
cumprido. “Toda despedida é momento de dor, mas alegro-me por saber que em Manhuaçu deixo amigos, parceiros
que muito colaboraram para que eu possa exercer um bom
trabalho à comunidade ”, destacou Ten. Gilson.

Câmara aprova 5 milhões para folha de
pagamento da Prefeitura
A Câmara de Manhuaçu aprovou suplementações para a
Prefeitura no valor de quase 5 milhões de reais durante reunião
ordinária presidida por Jorge Augusto Pereira “Jorge do Ibéria”, na noite de segunda-feira, 21/11, a fim de atender a folha
de pagamento dos servidores públicos municipais, Secretaria
Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Obras. Os
parlamentares também aprovaram projeto de lei que concede
subvenção social a oito entidades. Projetos de resoluções,
requerimentos e indicações também foram aprovados. De
autoria do Poder Executivo, foi aprovado projeto de lei com
substitutivo que autoriza a abertura de créditos adicionais
suplementares ao orçamento geral do município, de 2016, no
valor de R$2.821.000,00 para reforçar dotações orçamentárias
com saldo insuficiente para cobrir despesas relativas ao Fundo
Municipal de Saúde e manutenção dos serviços do município.
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CANTINHO DE FÉ
por

Pr. João Soares
da Fonseca
"É 'indigno' e 'gravíssimo' gravar o presidente da República”.

Presidente da República, diz Temer referente ao ex-ministro Marcelo Calero diz que gravou conversa com presidente.

EX-MINISTRO PODE TER GRAVADO
OUTRAS CONVERSAS
O ex-ministro da Cultura Marcelo Calero pode ter gravado
conversas com outros ministros e assessores, segundo informações levadas ao governo por colegas. Além de cair na Lei
de Segurança Nacional, por supostamente haver gravado de
maneira clandestina sua conversa com o presidente da República, ele burlou a regra que há anos proíbe a entrada de
equipamentos eletrônicos no gabinete presidencial.
QUALIDADE RUIM
Calero levou gravador para conversas com Temer, Geddel e
Padilha, mas a gravação é ruim e há dificuldade de identificar
interlocutores.
VAIDADE FERIDA
Diplomatas que conhecem a alma de Marcelo Calero dizem
que ele espalha brasas por ter ficado inconformado com a
perda do cargo.
LEI DO PLANALTO
Quem vai a audiência com o presidente é solicitado por seguranças do Exército a deixar celular, smartphone etc na ante-sala do gabinete.
CELULAR ENGAVETADO
Celular ou gravador recolhido é guardado na gaveta de uma
pequena escrivaninha do segurança, que fica a 2 metros da
porta do gabinete.
PRISÃO DOMICILIAR DE MARIN É NO PRÉDIO DE TRUMP
O ex-presidente da CBF José Maria Marin cumpre prisão domiciliar, com tornozeleira, no seu belo apartamento da Trump
Tower (TT), na Quinta Avenida de Nova York, exatamente
onde mora o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald
Trump. Poucos andares separam os apartamentos de Marin
e Trump, mas não há registro de contato entre os dois. Exceto, talvez, em reuniões de condomínio, naturalmente.
EM CANA
Ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Marin está
preso em seu apartamento há um ano, desde novembro de 2015.
NA MIRA DO FBI
Marin foi extraditado da Suíça para Nova York e é acusado
de receber propina em negociações de marketing da Fifa, investigada pelo FBI.
EM BOA COMPANHIA
Além de Marin, já moraram na TT Felix Slater, preso por esfaquear um homem no rosto, e Joe Weichselbaum, preso por
tráfico de cocaína.
RESISTÊNCIA NA BANCADA
Anda intensa a discussão sobre o próximo líder da bancada do
PMDB no Senado, em 2017. A maioria dos senadores não quer
Renan Calheiros como líder. Mas ele está de olho na vaga.
PERNAS CURTAS
Após a divulgação de vídeo de Lula admitindo ser seu o tríplex, organizadores do evento onde ele cometeu a “gafe”
fizeram edição do discurso do ex-presidente, mas o trecho
cortado está no YouTube.
QUE CRISE?
O Ministério dos Transportes, ao contrário dos estados e do
próprio governo federal, está de cofres cheios. Com mais de
um mês para o fim de 2016, as receitas já superaram em
23% a previsão para o ano.
COISA DE PAÍS RICO
No EUA, onde greves no funcionalismo são proibidas, há 2,6
milhões de servidores no Executivo. No Brasil, onde o rombo
de contas públicas é de R$ 170 bilhões, são mais de 2 milhões só no governo federal.

LEXOTAN NA VEIA
O deputado Arnaldo Jordy (PPS-PA) afirma que os políticos
estão com insônia após delação da Odebrecht. “Uma parcela
só encosta a cabeça no travesseiro à base de Lexotan”, disse
ele ao site Diário do Poder.
SÍLVIO TOSTA
O deputado Lúcio Vieira Lima (PMDB-BA) chamou o ex-vice-líder do governo Dilma Sílvio Costa (PTdoB-PE) de Sílvio
Tosta, que não gostou da piada. ‘Poderia trocar por outra consoante’ ironizou o baiano.
AMIGO DO REI
Candidato a vice da Câmara, na eleição de fevereiro, o deputado José Priante (PMDB-PA) acredita que “a amizade com
o presidente Michel Temer fortalece” sua candidatura. Vai ter
que combinar com os russos.
INSISTÊNCIA CEGA
A defesa de Lula já fez oficialmente duas reclamações junto
ao Supremo Tribunal Federal contra Sérgio Moro, o juiz federal de primeira instância responsável pela Lava Jato. Todas
negadas pelo STF.
PENSANDO BEM...
...com o volume de ex-ministros, aliados e amigos presos até
a expressão “cerca Lourenço” mudou. Virou “cerca Lula”.
GEDDEL SERÁ SUBSTITUÍDO POR DEPUTADO DO PMDB
Deve ser um deputado do PMDB o substituto de Geddel Vieira Lima na articulação política de Michel Temer na Esplanada. O Palácio do Planalto descarta a nomeação do secretário
Moreira Franco. Com o ex-ministro, Temer pode desagradar o
grupo do centrão e complicar a situação do governo no Congresso. Moreira Franco é sogro do presidente da Câmara,
Rodrigo Maia, que tenta a própria reeleição.
DONO DA BOLA
Na sexta-feira (25), deputados peemedebistas conversaram
com o ministro Eliseu Padilha. Disseram que não abrem mão
da indicação.
TODO-PODEROSO
Geddel era o principal representante da bancada peemedebista na Câmara, apoiado pelo deputado Lúcio Vieira Lima
(BA), seu irmão.
CANDIDATO
André Moura (PSC-SE), líder do governo na Câmara, corre
por fora para ser ministro, mas enfrenta dificuldades com o
“centrão”.
CAVALO NA CHUVA
Um ministro conta que o presidente não escolherá um nome
do centrão, uma vez que ficaria refém do grupo.
GRATIDÃO E AMIZADE SEGURARAM GEDDEL
A dificuldade de Michel Temer para se livrar de Geddel Vieira
Lima tem a ver, em larga medida, com dívida de gratidão e
uma velha amizade de mais de trinta anos. Sem o ex-ministro,
Temer não seria presidente da República. Geddel articulou
sua candidatura a presidente do PMDB, no governo Lula, derrotando o grupo de Renan Calheiros. Já presidente do partido,
Temer virou vice na chapa presidencial de Dilma, em 2010.
LULA DEVEDOR
Lula também se dizia devedor de Geddel,
que, ao articular a vitória de Temer no
PMDB, livrou-o do jeito coronel de ser de
Renan Calheiros.
JOGO JOGADO
Quando chegou o e-mail com a demissão de Geddel, uma
nota oficial da Presidência já estava pronta, anunciando o
desfecho do caso.

jsfonseca@pibrj.org.br

A Salvação de Hosokawa

Filho de médico, o japonesinho Hosokawa morava em Kobe,
Japão. Devido a escolhas erradas na vida, parou de estudar, saiu
de casa e foi para Tóquio.
Em Tóquio, aprendeu a arte de ser equilibrista sobre uma corda.
Fez sucesso, e começou a viajar pelo mundo: América, Inglaterra,
Alemanha e Áustria.
Em Viena, perdeu o equilíbrio e caiu da corda. Caiu e não se
levantou mais. Ficou meses num hospital católico, mas não se
recuperava. Vendo que a paralisia era definitiva, pagaram-lhe a
passagem e o mandaram de volta para a família no Japão.
Ao chegar ao Japão, sentiu vergonha de procurar o pai. Paralítico, a opção mais decente seria a mendicância. Arrastava-se pelas
ruas, levando uma hora para percorrer dois quarteirões.
Um dia, achou que seria curado se apenas pudesse visitar o
templo do famoso ídolo budista Kobo Daishi, na cidade de Tatsue.
Depois de muito arrastar-se, chegou até lá, mas um monge budista
bateu nele e o expulsou. “Tudo bem”, disse para si mesmo. “Vou
pedir ajuda a uma igreja cristã. Não me esqueço da bondade
dos cristãos de Viena. Deve haver alguma bondosa igreja cristã
também no Japão. Eu vou achá-la”.
Dias depois, chegou a Tokushima onde trabalhava um missionário, C. A. Logan, que prontamente o ajudou e lhe falou de Jesus.
Depois de algum tempo, Hosokawa teve melhoras, chegando
a ficar em pé. Conseguiu trabalho: vendia batata doce cozida
num carrinho de mão. Por nove anos, viveu a vida da fé em seu
Salvador, tendo o coração cheio de alegria, até falecer, como
resultado ainda do acidente.
Toyohiko Kagawa (1888-1960), que nos contou a história,
conheceu Hosokawa na mesma igreja onde ambos se reuniam,
em Tokushima. E arremata: “A história desse homem me ensinou
uma profunda lição. Nossa vida neste mundo é como a luta daquele
homem. Enfrentamos continuamente os duros golpes da vida e
inutilmente procuramos ajuda e salvação. Mas não há salvação
a não ser em Cristo”.

A Capital do Apito do Trem, só do apito
*Wagner Dias Ferreira
Desde que passei a chegar para o trabalho no escritório que está localizado no tradicional Edifício Arcângelo Maletta no horário de 7 horas, para
aproveitar o momento de sossego, sem celular, whatsapp, telefone fixo ou
clientes presenciais para a elaboração de peças processuais privativas do
advogado, sou saudado todos os dias com o apito do trem.
Apesar de Belo Horizonte ser uma metrópole contemporânea com
toda agitação comum às grandes cidades do mundo ainda se encontram
pessoas que a consideram uma “roça grande”. É a única capital do país
que tem a partida regular de um trem de passageiros interestadual às sete
da manhã rumo a Vitória/ES. Possui na praça mais central da cidade
uma Cafeteria Tradicional, o Café Nice, onde ao longo de todo o dia se
encontram pessoas conversando temáticas as mais diversas entre um café
e outro. Agora ainda mais com a revitalização do Cine Brasil Valourec.
Não bastasse tudo isso, o “mineirez”, liguagem muito própria de pessoas nascidas no estado de Minas Gerais, reinventou a palavra “trem”. Como
quando se pergunta: Você faz esse trem pra mim? Ou “Tem certeza que
vai levar esse trem pra casa? Ou Acha mesmo que consegue comer esse
trem? Assim, o “trem” fica de forma absoluta incorporado à linguagem
do mineiro e da cultura do estado, não só como meio de transporte mas
como um ente identificador deste povo.
A incorporação desse fator cultural fez com que Rio Acima na região
metropolitana criasse um trem para passeios. Passa Quatro no interior de
Minas também. E ainda o trem que liga Ouro Preto e Mariana. O SESC
Grussaí, Litoral Norte do Estado do Rio de Janeiro, já sabendo que receberia mineiros aos montes colocou dentro das suas instalações um trem
para o City Tour no próprio SESC que é imenso.
Por tudo isso, não há como compreender o desprezo e a total incompetência dos governantes para implantar o metrô como meio de transporte
integrador da Região Metropolitana da Capital. Constatar que há pessoas
em Belo Horizonte que nunca se utilizaram do metrô... É porque o existente não atende bem a cidade, deixando diversos lugares importantes e
populosos fora do alcance do importante meio de transporte.
Para uma cultura tão receptiva ao transporte sobre trilhos, os governantes do país, do estado e dos municípios da Região Metropolitana,
não somente da Capital, mostram-se extremamente incompetentes pela
incapacidade de fazer do metrô em Belo Horizonte um fator de transporte
relevante e culturalmente imperativo.
Por isso, ao ouvir o apito do trem às sete da manhã todos os dias
quando chego para trabalhar, regozijo-me na cultura onde fui criado, mas
me entristeço com os governantes que são incapazes de mostrar respeito
pela cultura deste povo deixando de valorizar os elementos que o mineiro
tornou relevantes e imperativos. É preciso compreender o povo de Minas e
comprometer-se com sua cultura para que o trem aqui não seja só um apito.
*Advogado e Membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB/MG
Dr. Wagner Dias Ferreira - Advogado
Rua Bahia, Nº 1148, sala 1010, Bairro de Lourdes
Belo Horizonte - MG.
CEP 30.160-906.
Fone 31 92180090 / 31 3657 0090
Blog: http://www.wagnerdiasferreiraadvogado.blogspot.com.br/
Área de anexos
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Receita Federal inaugura sede
modelo em Manhuaçu/MG

D

5

Por Devair G. Oliveira

epois de um ano e cinco meses do lançamento da Pedra
Fundamental foi inaugurada hoje 23 de novembro de
2016 a tão sonhada e esperada sede modelo da Receita
Federal em Manhuaçu. Das 6 agências modelo implantada no
Brasil, Manhuaçu recebe a segunda de Minas Gerais, localizada
em um local privilegiado no município, cito a Avenida Eloy
Werner esquina com BR 262, acesso do bairro Alfa Sul.
A unidade de Manhuaçu é responsável pelo atendimento de
32 municípios, sendo quatro do Espirito Santo.
O Cerimonial de inauguração foi dirigido pela mestre cerimônia Cláudia Godoi da DRF/BH.
A cerimônia contou com a presença de várias autoridades:
comandante do 11º BPM, Tenente Coronel Sérvio Túlio Mariano, prefeito Nailton Heringer, empresários e vários secretários
municipais, superintendente da Receita Federal do Brasil da
6ª Região Fiscal/MG Sr. Hermano Lemos, delegado adjunto
lotado em Governador Valadares, Antônio Carlos Nader.

Pronunciamento da chefe da Receita em
Manhuaçu, Sra Vanusa Ferreira
Cumprimento ao Dr Hermano, Superintendente da 6ªRF,
cumprimento o Sr. Delegado
substituto da DRF do Brasil /
GVS, Antônio Carlos Nader,
cumprimento Prefeito Municipal Nailton Cotrin Heringer,
através do qual cumprimento
todas as demais autoridades.
Meus cumprimentos a todos
os presentes a esta cerimônia.
É uma honra tê-los todos aqui.
Em primeiro lugar a Deus
toda glória!
Se tivesse um aparelho para
medir a alegria de uma pessoa...o nosso estaria no último grau.
Como de uma mãe que engravida vai vendo toda a gestação
e sentindo desde o embrião até a concepção.
Com a construção desta Agência foi assim, uma gravidez
muito esperada, com riscos. Desejávamos ter uma agência
moderna e declaramos em meio as adversidades que um dia
esta Agência seria um destaque a nível nacional, como?
Não imaginávamos e nem tínhamos terreno ou possibilidades, e mal sabíamos que o embrião estava sendo formado,
pudemos ver tudo contribuindo desde a aquisição do terreno
até o que presenciamos aqui.
Hoje é o nascimento de uma nova vida, a luz foi dada.
A inauguração desta bela Agência Modelo - um destaque
a nível nacional, já é um dos cartões postais de Manhuaçu
nesta BR 262, onde milhares de pessoas passam diariamente
e tem-se admirado.
E mais do que toda esta beleza externa é a renovação da nossa alma em vermos a fidelidade de Deus. Bem sabemos que
esta festa é só hoje, neste momento e daqui a pouco estaremos
na luta diária, porém continuaremos a lutar principalmente
para que dentro de nós permaneça sempre a esperança como
de uma gestação que tem a força de conceber o entusiasmo
e o servir com excelência.
A ARF/MAN (Agência da Receita Federal do Brasil
de Manhuaçu (MG), tem como serviço principal prestar
atendimento ao público com profissionalismo e respeito ao
contribuinte, nós os servidores desta Agência da qual estou
aqui hoje representando, juntos somos servidores da sociedade e com as ferramentas que dispomos em mãos vamos
construindo nossa parcela na RFB dentro de sua missão,
visão e valores.
Passo agora aos agradecimentos: Em primeiro lugar
óbvio, minha gratidão maior, a fidelidade de Deus: Obrigado
Senhor! Em seguida agradecemos ao contribuinte, ao cidadão que atendemos dos 28 municípios de nossa jurisdição
e demais municípios, que são o motivo da existência desta
unidade em Manhuaçu a quem devemos nosso respeito. Ao

Sr Superintendente Dr Hermano, aos Delegados da DRF/
GVS Márcio e Nader, e também a Delegada anterior Maria
Ângela, ao pessoal da SPU, equipe de engenharia, a construtora Maroclo, a mestre cerimônia Cláudia da DRF/BH,
às equipes da SATEC, SAPOL, aos colegas da DRF/GVS
em geral, alguns presentes aqui especialmente prestigiando
essa inauguração, aos meus colegas aqui da Agência que
considero minha segunda família a qual aqui represento, ao
Clair, chefe substituto pelo acompanhamento e a fiscalização
desta obra.
Faço um agradecimento especial aos colegas da ARF/
CTG, nossa Agência irmã, agradeço aos colegas aposentados
presentes aqui, a administração municipal, na pessoa do Sr
Secretário de Obras, Uéziler Nacari, agradeço a minha família
que é meu suporte, meu esposo e meus dois filhos, ao meu
pai que é colega aposentado da Receita, que me ensinou a

orgulhar dessa instituição, aos representantes do Judiciário, a
PM, Polícia Civil, demais autoridades, ao Sr João, ex servidor
do DNIT, aos Pastores Flaviano, Romerito, e Anderson ao
empresário Fernando proprietário do Shopping Manhuaçu,
onde abrigava a sede anterior, a imprensa presente, e a todos
que direta ou indiretamente contribuíram e desde já peço
perdão pela omissão de algum nome, mas recebam meus
profundos agradecimentos.
Deixo nossos contatos da Agência 3331-1860 e
5311, horário de funcionamento é de 8h às 17:30h
sendo que o atendimento ao público é de 13 às 17h, o
Receitafone nº 146, Fale conosco no site, e folders
expostos ao lado.
Finalizo com apenas um versículo 1 Samuel 7:12, “ Até
aqui nos ajudou o Senhor ” dá ideia de continuidade......A
Ele seja a glória!

Uéziler Nacari, Vanusa e soldado Duarte
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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
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
RECALLRua Professor Juventino Nunes, 139 (33) 3331-3232
DIMATEL ELETRÔNICA CLARO HDTV LIGAR PARA (33)
3331-2033

ORANGO TANGO BOUTIQUE
Rua Amaral Franco, 161 (33)
3331-7045
SOCIAL Rua Amaral Franco, 279
(33) 3331-5091
ATELIER MM Rua Desembargador Alonso Starling, 210 (33)
3332-2333
DONA SCARP Av. Salime Nacif,
700 (33) 3331-8139

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

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

OUSADIA Rua Amaral Franco
(33) 98411-8186

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

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

MULTIMAC LTDA Av. Salime
Nacif, 740 (33) 3331-1676

MENINA VENENO Rua Amaral
Franco, 35 (33) 98838-3138
ROTA DO JEANS Av. Salime
Nacif, 554 (33) 9942-6084

SOLAR Rua Desembargador
Alonso Starling, 116 (33) 33311365

CAFÉ BOUTIQUE Rua Professor Juventino Nunes, 179 (33)
3331-6305

ANA PIRES Rua Monsenhor
Gonzalez (33) 3332-2362

EXCLUSIVY Av. Salime Nacif,
288 (33) 3331-7352
LOJA 20 Av. Salime Nacif (33)
99953-2442

DONA BELLA Av. Salime Nacif
(33) 98450-5525
GUANABARA Av. Salime Nacif
(33) 3331-1835

MUNDIAL MODAS Rua Professor Juventino Nunes, 189 (33)
8432-9895

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

SELMA CONFECÇÕES Av.
Salime Nacif, 444 (33) 3331-3412

BABYLÂNDIA Rua Antônio Welerson197 (33) 3331-7798

Vargas 397 (33) 3331-3568

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

MINI SHOP Rua Dr. José Fernandes Rodrigues, 531 (33)
3331-4133

CIA DO KILO Av. Salime Nacif,
555 (33) 3331-6826

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

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

Vendo ponto comercial
no centro. Rua Alencar Soares Vargas 19, próximo a Masterclin. Especial para médicos,
dentistas, advogados. R$180
mil com escrit. Comercial. Tratar
Romney 33 984454534

MUNDO DOS CALÇADOS Av.
Salime Nacif, 552 (33) 3332-2959
SAPATARIA FERNANDA CONSERTOS EM GERAL TRATAR
COM (33) 98442-8179
CASA DO PINTOR Av. Felipe
Nacif, 150 (33) 3331-6260

Vendo lote no centro.
156 metros com escritura regis-

trada. R$ 160 mil. Tratar Romney
33 984454534
Vendo área 3 mil metros,
Ponte da Aldeia. 2 milhões.
Tratar 33 984454534 Romney
imoveis
Vendo lote 446 metros
na BR 262, quase em frente ao
novo prédio da receita federal.
Vai da BR até a rua Frederico
Dolabela. R$700 mil. Tratar 33
984454534 Romney imoveis
Vendo casa 45 mil. Quarto,
sala, cozinha. Banheiro, quintal.
Bairro Pouso alegre. Aceito carro.
Tratar Romney 33 984454534

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

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE
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Dr. Agreine Mageste
Rua Alencar Soares
Vargas, 65 (Masterclin) sala
01 (33) 3331-5320

Dr. Marcelo Soares
Pires - Rua Alencar Soares Vargas, 65 (Masterclin)
(33) 3331-3244

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

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

Dr. Giovani Bittencourt
Rua Alencar Soares
Vargas, 65 (Masterclin) sala
01 (33) 3331-4715

Dra. Regina de Almeida - Rua Alencar Soares
Vargas, 65 (Masterclin)
(33) 3331-3488

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

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

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

Dr. Rodrigo Ferreira - Rua Alencar Soares
Vargas, 65 (Masterclin)
(33) 3331-5320
Dr. Sérgio Féres
Mansur Rua Alencar Soares
Vargas, 65 (Masterclin)
(33) 3331-2026

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

Dr. Alex Nagem
(Neurologia)
Rua Duarte Peixoto, 95 Sl
305 (33)3331-4540
Dr. Fabrício Gantos
(Ortopedia)
Rua Duarte Peixoto, 95 Sl
301 (33) 3331-3925
Dra. Renata
Murad
(Ginecologia)
Rua Duarte Peixoto, 95 Sl
304 (33) 3331-5315

Dr. Eduardo Magnus
(Clínica dos Olhos)
Rua Duarte Peixoto, 95 Sl
206 (33) 3331-2395
Dra. Erika Ferreira
(fonoaudióloga)
Rua Duarte Peixoto, 95 Sl
407 (33) 3331-3770
Dr. Francisco E.
(Ortopedia)
Rua Duarte Peixoto, 95 Sl
202 (33) 3331-3492

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
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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
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Pudim de chocolate
zero açúcar
Chef Iracema Bertoco – Centro Europeu

Citações
Citações
Sábias
Sábias
O mestre disse: Por natureza, os homens são próximos;
a educação é que os afasta.
(Confúcio)
Sem trabalho, toda vida apodrece. Mas, sob um trabalho
sem alma a vida sufoca e
morre. (Albert Camus)
Não temos tanta necessidade
da ajuda dos amigos quanto
da certeza da sua ajuda.
(Epicuro)
O sábio nunca diz tudo
o que pensa, mas pensa
sempre tudo o que diz.
(Aristóteles)

Rendimento: 10 porções
Valor calórico: 120 calorias por porção
Ingredientes:
- 2 xícaras de leite em pó
- 1 xícara de sucralose granular (aquela que se usa
por medida e não por peso. Ou 10g de sucralose em pó
comum)
- 1 colher de manteiga de coco
- ½ xícara de água quente
- 2 colheres de chocolate em pó (sem açúcar)
- 1 xícara de leite
- 2 ovos
Para a calda:
- 1 xícara de frutose
- 3 colheres (sopa) de água fria
Modo de preparo: Bata no liquidificador o leite em
pó, a sucralose, a manteiga de coco e a água quente até
formar um creme. Depois, acrescente o leite, o chocolate e os ovos, e bata novamente. Reserve. Para a calda,
coloque a frutose com a água fria em uma panela. Leve
ao fogo baixo até ficar amarela. Não deixe ficar na cor
de caramelo, senão queima. Despeje a calda em uma
forma de pudim untada com manteiga de coco. Cubra
essa forma com papel alumínio e leve par assar em
forno em banho-maria (coloque água no fundo de uma
assadeira e coloque a forma de pudim dentro). A temperatura do forno deve ser bem baixia, de no máximo 130
graus. Deixe assar por 30 minutos. Desenforme quando
estiver morno.

A grandeza não consiste
em receber honras, mas em
merecê-las. (Aristóteles)
A pior ambição do ser humano é desejar colher frutos
daquilo que não plantou.
Admire as pessoas que
confessam suas fraquezas
e tenha cuidado redobrado
com aquelas que vivem
arrotando santidade.
O que não provoca minha
morte faz com que eu fique
mais forte. (Friedrich
Nietzsche)
Geralmente aqueles que
sabem pouco falam muito
e aqueles que sabem muito
falam pouco. (Jean Jacques Rousseau)
Devemos julgar um homem
mais pelas suas perguntas
que pelas respostas. (Voltaire)
A parte que ignoramos é
muito maior que tudo quanto sabemos. (Platão)

Com aumento de doenças
alérgicas nesse período do ano,
manter a casa limpa é fundamental
para evitar esse problema
Pensando nisso, empresas como a House Shine, de
limpeza residencial e profissional, passaram a oferecer
serviços especializados, como a higienização antialérgica. Objetivo é reduzir ácaros e outros micro-organismos
que provocam alergias, presentes, geralmente, em
estofados, colchões, travesseiros e tapetes
A rinite é uma doença crônica que
afeta em torno de 10% dos adultos e
até 20% das crianças em escala mundial, de acordo com a Organização
Mundial da Saúde. No Brasil, cerca de
10% da população apresenta sintomas
de asma e quase 30% de rinite. Estima-se que até 2020, cerca de 40% de
toda população apresente algum tipo
de doença e alergia respiratória. Esses
problemas de saúde estão ligados a pólen, pelos de animais, poeira doméstica e, principalmente, a ácaros, que se
desenvolvem em ambientes úmidos e
escuros e estão presentes em colchões,
tapetes, almofadas, sofás, bonecos de
pelúcia e roupas de camas.
Pensando em oferecer um serviço
cada vez mais profissional e personalizado, principalmente a clientes que
sofrem com alergias respiratórias, a
House Shine, rede de franquias de profissionais de limpeza, criou a higienização antialérgica. O foco é a redução
de ácaros e alérgenos no ambiente doméstico.
O serviço é realizado por um equipamento que retém até 99,97% das
micropartículas que absorve, extraindo
essas substâncias de colchões, tapetes,
almofadas e sofás, liberando apenas ar
limpo para o ambiente. “Esse serviço especializado é complementar. Ele
deve ser realizado ao menos uma vez
ao mês ou sempre que o cliente precisar”, explica a Diretora Executiva da
rede de franquias, Lilian Esteves.
O equipamento, extrai ácaros e outros agentes que provocam alergias,
pois tem sucção três vezes superior à
de um aspirador normal. “Um dos diferenciais é a união da limpeza que a
House Shine oferece, e que muitas
pessoas já conhecem e confiam, com a
potência e a funcionalidade dessa máquina”, destaca Lilian.
A Diretora lembra ainda que algumas unidades da House Shine trabalham com lavanderias locais, que podem cuidar também da lavagem das
roupas de cama e bichos de pelúcia.
“A ideia é que, em pouco tempo, as
unidades que executem o serviço de
higienização antialérgica também ofe-

reçam o serviço de lavagem de estofados e tapetes. A meta é oferecer mais
essa comodidade até o início de 2017”,
acrescenta Lilian.
Investimento
Para execução do serviço, é necessário apenas uma profissional treinada
e o custo pode variar de acordo com a
unidade franqueada. Ele pode ser contratado a partir de R$ 99 por hora, o
pacote para meira diária, fica em torno
de R$ 249. “Nesse período, é possível
efetuar a higienização de aproximadamente dois colchões, um tapete, um
estofado de até três lugares e quatro
travesseiros, mas a unidade é sempre
responsável por definir o tempo necessário, visto que cada residência tem
suas características”, orienta Lilian.
Sobre a House Shine:
Fundada em 2008 em Portugal, a
House Shine é uma rede de franquias
líder em prestação de serviços de limpeza profissional. Em 2012, a marca
enxergou um mercado em crescimento no Brasil, se estabelecendo rapidamente no país, atuando com critérios
de qualidade, eficiência e dinamismo,
oferecendo serviços de forma rápida e
eficaz.
O diferencial da House Shine, uma
das bandeiras do Grupo NBrand, está
nas equipes altamente treinadas, nos
produtos e equipamentos inovadores. O
Grupo NBrand é uma Holding com 10
anos no mercado, detentora de diversas
marcas líderes na área de serviços.

29 de novembro / 2016

acesse: www.jm1.com.br

POLÍCIA

9

POLÍCIA

Polícia Miltiar apreende Meia Tonelada de maconha

A Polícia Militar de Rio Casca apreendeu 377 tabletes de
maconha pesando cerca de
meia tonelada durante operação
antidrogas, na madrugada de
quinta-feira, 24/11, às margens
da BR-262, no bairro Nossa
Senhora das Graças.
Equipes da PM se dirigiram
para o local e constataram que
um outro veículo, um Citroen
C3 Picasso, também estava
próximo do local e foi apreendido. Ao avistar a aproximação
dos policiais, quatro pessoas
que estavam nos dois veículos
empreenderam fuga atravessando um córrego próximo e
se embrenharam num matagal.
Devido à falta de luminosidade,
não foram localizados.
Ao proceder buscas nos veículos dentro da Land Rover foi
constato que os bancos traseiros
e o porta malas estavam repleto
de tabletes de drogas semelhante
à maconha, ainda foi encontrado
dentro dos mesmos a Polícia Militar ainda encontrou dinheiro e

Os militares receberam uma denúncia de havia um veículo Land
Rover que após apresentar defeito estava parado no acostamento da rodovia e poderia conter algo ilícito no interior do mesmo.

objetos pessoas, os quais foram
apreendidos juntamente com os
dois veículos.
Em consulta ao sistema informatizado da PM, foi localizado
o proprietário do Land Rover
conforme consta no documento.
Ele informou à polícia que vendeu o carro a aproximadamente
cinco meses e iria tentar um
contato do atual proprietário

para repassar à polícia.
Já o Citroen com placa do Espírito Santo, não foram obtidas
informações até o momento.
A polícia tenta agora identificar os indivíduos que estavam
no interior dos veículos. Câmeras de segurança de postos
de combustíveis estão sendo
verificadas.
Portalvilanova

PM realiza operação “Teto de Vidro”

No sábado, 19//11, policiais do 11º Batalhão da
Polícia Militar realizaram
operação “Teto de Vidro”.
Seis moradores de Manhuaçu foram presos. Drogas,
dinheiro e outros objetos
relacionados ao Tráfico de
Drogas foram apreendidos.
A operação contou com
efetivo de 38 policiais militares da 72ª Cia PM e 11
militares da 273ª Cia Tático

Móvel e de 12 viaturas.
O objetivo da operação foi
cumprir Mandados de Busca
e Apreensão e de Prisão de
indivíduos suspeitos de envolvimento com o esquema
de venda de drogas. Um
dos alvos é dono de uma
vidraçaria que estaria sendo
usada como fachada para
ocultar o crime de tráfico
de drogas, por isso a ação
policial recebeu o nome de

“Teto de vidro”.
A PM prendeu seis pessoas, dentre elas uma mulher.
Foram apreendidos aproximadamente 1200 reais em
dinheiro, tabletes de maconha, uma balança de precisão
e aparelhos celulares.
Todo o material apreendido e os autores presos foram
encaminhados à delegacia
para adição das demais medidas.

Suspeito por homicídio em
Carangola é preso em Tombos

Um homem apontado
como suposto autor de
um homicídio ocorrido
na terça-feira (15/11),
em Carangola, foi preso
na tarde desta quarta
(16/11), em Tombos,
em ação conjunta das
polícias Civil e Militar,
cerca de 24 horas após
o crime. Segundo a PM,
o homem confessou o
assassinato e disse que
agiu em legítima defesa.
A vítima, José Américo Esteves tinha 38
anos e foi morta a tiros
no bairro Panorama. A
perícia da Polícia Civil (PC)
constatou três perfurações
no cadáver - no peito, rosto
e costas.
De acordo com informações publicadas pelo site
“Click Carangola", o suspeito foi capturado em diligência que contou com militares
do Pelotão de Tombos e
policiais civis da delegacia
local, a partir de denúncia

anônima, via 190.
Ainda segundo o site, além
de prender o homem, as
equipes apreenderam um
revólver calibre 32, que
pode ser arma utilizada no
assassinato.
Conforme o Boletim de
Ocorrência da PM referente à
prisão, o suspeito confessou
o crime e afirmou que agiu
em legítima defesa, alegando

que a vítima queria matá-lo e
também havia feito ameaças
à sua família.
O suposto autor do assassinato foi levado, inicialmente
para a Delegacia de Tombos,
e caso seja indiciado e processado, poderá responder
por homicídio qualificado,
com pena de 12 a 30 anos
de reclusão.
O Campeão

11º BPM – Resultado final da
Operação Alferes Tiradentes
Na última sexta-feira,
25/11, a Polícia Militar
de Minas Gerais desencadeou operação Alferes Tiradentes em todo
o Estado. Na área do 11º
Batalhão, com sede em
Manhuaçu, o destaque
da operação, mais uma
vez, foi o número de
apreensão de armas de
fogo, 23 no total.
O objetivo da operação realizada no mês
de novembro foi coibir a prática criminal
em todas as cidades
mineiras. Na área do
11º BPM, responsável
por 24 cidades, cerca
de 200 policiais foram
empenhados em atividades de fiscalização de
trânsito, cumprimento
de Mandados Judiciais,
abordagens a cidadãos
suspeitos e distribuição
de dicas de segurança
para a comunidade.
Das 23 armas de fogo
recolh id as d urante a
operação, 21 foram
apreendidas na área
da 272ª Cia PM, com
sede no distrito Realeza, zona rural de Man h u a ç u . Ta m b é m e m
Realeza, a PM prendeu
dois indivíduos envolvidos com o Jogo do
Bicho. Talões de apostas e aproximadamente
60 reais em dinheiro
foram recolhidos. As
outras duas apreensões
de armas de fogo foram
realizadas pela 29ª Cia
PM, nas cidades de Espera Feliz e Caparaó.
Ainda foram apreendidas 50 gramas de
maconha e 04 pedras
de crack durante a operação policial. Dos 298
veículos fiscalizados,
09 foram apreendidos

Pedra Bonita - Córrego do Belém - Espingarda 36

Santana do Manhuaçu

Simonésia

Realeza Jogo do bicho

e 42 multas foram aplicadas. No município
d e L u i s b u rg o , a P M
apreendeu um veículo
clonado e prendeu dois
autores.
“A retirada de armas
de fogo de circulação
é uma forma de evitar
que crimes como lesão
corporal e homicídio
tentado e consumado
aconteçam em nossa
região, sendo assim, a
Operação Alferes Tiradentes também possui
um caráter preventivo”,
conclui o Tenente Coronel Sérvio Túlio Mariano Salazar, comandante
do 11º Batalhão.
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ENTRETENIMENTO
caça-palavras

Chegando a vez
Piadinha que retrata bem o rentista que
não percebe a dimensão da crise:
Um homem entra no salão e pergunta:
- Quanto tempo até chegar a minha vez?
O barbeiro olha em volta do salão e responde: - Mais ou menos 2 horas.
O homem vira as costas e se retira sem
dizer uma palavra.
Passam alguns dias, e o mesmo homem
volta e pergunta: - Quanto tempo até chegar a minha vez?
O barbeiro olha em volta do salão e responde:
- Mais ou menos 3 horas.
O homem se vai sem dizer nada.
Passada uma semana, o mesmo homem
entra e pergunta de novo:
- Quanto tempo até chegar a minha vez?
O barbeiro olha em sua volta e responde: - Mais ou menos 1 hora e meia.
Novamente o homem sai calado.
O barbeiro vira-se para o seu amigo e
diz: Oh! Zeca, faz-me só um favor. Segue
aquele homem e vê para onde ele vai. O
cara, sempre que entra pergunta quanto
tempo até chegar a sua vez e nunca volta.
Minutos depois, o Zeca regressa ao salão morrendo de rir.
O barbeiro, curioso, pergunta: - Então,
onde é que ele vai depois daqui?
O Zeca para de rir, enxuga as lágrimas
e responde: - Daqui ele vai direto pra tua
casa...

BENS E FINANÇAS: há tendência a encarar as oportunidades com otimismo, mas com os pés no chão. Procure dimensionar fatos e ofertas de forma
equilibrada. O momento profissional tende a progredir se conseguir intuir ou
fluir por novos caminhos.
TOURO – DE 21/4 A 20/5 - A tendência deste período é focar nos relacionamentos, sobretudo quem estiver vivendo alguma história de amor. Mas
não deixe de observar com cuidado o jogo quase hipnótico das palavras de
pessoas que têm o dom da oratória e confundem a cabeça de quem ouve.
BENS E FINANÇAS: é possível que oportunidades ou as contingências
naturais do ambiente de trabalho tenham provocado mudanças e forçado a ter
de se adaptar a novas situações. Não se esqueça de que você estará sendo
observado e avaliado por chefes ou clientes ou fornecedores, entre outros.
GÊMEOS – DE 21/5 A 20/6 - Com o Sol em Sagitário desde o dia 21 de
novembro, favorece a objetividade para conduzir ações e objetivos de forma
mais precisa. Escolhas, nesse processo, serão inevitáveis, e a experiência
contará demais a partir de agora, sobretudo se puder contar com a colaboração
de terceiros. Duas dicas: use a intuição e a criatividade.
BENS E FINANÇAS: podem ocorrer possíveis cobranças de impostos ou
a necessidade de iniciar um planejamento sistemático para sanar dívidas.
Acenda o sinal de alerta e estude bem se for realizar aplicações ou investimentos de grande monta, isto é, tendo em vista seus recursos. Não prometa
o que não possa cumprir.
CÂNCER – DE 21/6 A 22/7 - A dica da semana é procurar se certificar bem
de tarefas do cotidiano, pois contratempos podem ocorrer de forma inesperada.
Cuidado ao dirigir no trânsito, redobre a atenção. Aproveite para observar
melhor os acontecimentos para fazer planos inteligentes. Não se deixe levar
por pensamentos negativos, aja com otimismo e esperança.
BENS E FINANÇAS: o período não está propenso a recompensas e tudo
mais. Porém, se agir com responsabilidade, determinação e proatividade, estabelecendo de forma clara a comunicação nos negócios, poderá obter vitórias
importantes, principalmente porque sua credibilidade tem tudo para aumentar.
LEÃO – DE 23/7 A 22/8 - Desde que o Sol passou a transitar em Sagitário, no dia 21 deste mês, os leoninos experimentam uma fase bem positiva,
animada e criativa. Os ares do mundo começam a se abrir aos leoninos e um
verdadeiro mundo dourado começa a dar os primeiros sinais.
BENS E FINANÇAS: há um espírito de realização ampliando, de certa forma,
o campo de atuação profissional. Se for o caso de realizar uma entrevista ou
conseguir reconhecimento por seus méritos, o período estará favorável. Só
que as ideias brotam em sua mente e as chances de oportunidade idem. As
escolhas é que podem ser difíceis.

Gênio
No cinema, o sujeito nota, logo à frente, um cachorro que ri muito do filme. Espantado, comenta com o dono:
- Rapaz! Seu cachorro está rindo do filme!
- Também estranhei. Ele detestou o livro.

VIRGEM – DE 22/8 A 22/9 - Há o entendimento de que para se construir
uma sólida carreira profissional é preciso da base familiar para sustentar sob
vários aspectos os sonhos e voos dos virginianos. Com o Sol em Sagitário,
há otimismo e determinação para superar adversidades em vários sentidos,
até mesmo porque os ares da liberdade dão o ar da graça.
BENS E FINANÇAS: apesar de ter disposição de ir à luta para conquistar
novos caminhos profissionais ou fechar bons contatos, a relação com sócios
ou parceiros profissionais, de forma geral, pode passar por dificuldades, sobretudo em decorrência da falta de comunicação ou má interpretação de fatos.

sete erros

LIBRA – DE 23/9 A 22/10 - A vida pessoal desde o início do mês tende a
suplantar a vida profissional. A alegria de estar entre amigos ou com a pessoa
por quem nutre amor ou paixão pode ser recompensadora, inclusive com planos
a médio ou longo prazo. O importante é ir controlando o equilíbrio entre esses
dois mundos para deixar tudo fluir tranquilamente.
BENS E FINANÇAS: investimento em tecnologia para aprimorar a movimentação logística de uma fábrica ou de seu trabalho. A prosperidade acontecerá
gradualmente e não se esqueça de que ela não lhe deixará na mão. Parentes e
amigos tendem a aparecer para dar o suporte que precisa numa nova escolha
que tenha feito nessa área.

O pai e o jardim
Um velhinho vivia sozinho em Minnesota.
Ele queria cavar seu jardim, mas era
um trabalho muito pesado. Seu único filho, que normalmente o ajudava, estava
na prisão.
O velho então escreveu a seguinte carta ao filho, falando de seu problema:
“Querido filho,
Estou triste porque, ao que parece, não
vou poder plantar meu jardim este ano.
Detesto não poder fazê-lo porque sua
mãe sempre adorava a época do plantio
depois do inverno. Mas eu estou velho
demais para cavar a terra. Se você estivesse aqui, eu não teria esse problema,
mas sei que você não pode me ajudar
com o jardim, pois está na prisão .
Com amor, papai”.
Pouco depois o pai recebeu o seguinte
telegrama:
“PELO AMOR DE DEUS, papai, não
escave o jardim! Foi lá que eu escondi
os corpos!”
Às quatro da manhã do dia seguinte,
uma dúzia de agentes do FBI e policiais
apareceram e cavaram o jardim inteiro,
sem encontrar nenhum corpo. Confuso,
o velho escreveu uma carta para o filho
contando o que acontecera.
Esta foi a resposta: “Pode plantar seu
jardim agora, pai. Isso é o máximo que
eu posso fazer no momento.”

Cortando o cabelo
Depois de ir ao cabeleireiro lá vinha
Joaquim com a orelha machucada:
-Como isso aconteceu? Perguntou sua
mulher.
Ai Joaquim: -Isso aconteceu enquanto
o Manuel cortava meu cabelo!
-Mas ele te cortou com a navalha?
-Não, foi com a tesoura quando eu pedi
para que ele cortasse um pouco atrás da
orelha!

HORÓSCOPO
Astrológica por Claudia Vannini
ÁRIES – DE 21/3 A 20/4 - Interesses e curiosidade
com o mundo, outras culturas, outras nações, estarão em
alta. Planejamento de viagens e descobertas sobre novas
maneiras de interagir com pessoas diferentes de seu meio
pode ser um aprendizado. Descobrir esse mundo novo
favorecerá sua cultura e conhecimentos.

ESCORPIÃO – DE 23/10 A 21/11 - Há estímulo e tendência a investir com
mais precisão em suas escolhas pessoais. Talvez o lado psicológico ou emocional precise de “reparos”, mas o mais importante é que se surgirem escolhas
a serem feitas, você estará com a convicção interior de estar no caminho certo.
BENS E FINANÇAS: as finanças estão controladas, isto é, se soube evitar
gastos com supérfluos ou se desde final de setembro vem colocando o pé no
freio do consumismo. Apesar disso, há certa calmaria diante das perspectivas
de recebimentos de dividendos e possibilidade de prosperidade a partir de
sua criatividade.
SAGITÁRIO – DE 22/11 A 21/11 - Com o Sol em Sagitário desde o dia
22 de novembro, inicia um período de maior força, determinação, alegria
e independência para a maioria dos sagitarianos. Aproveite para cuidar do
corpo, da aparência, do lado social, dos estudos, da pesquisa, entre outros.
Há harmonia na vida que deverá ser usada de maneira sábia.
BENS E FINANÇAS: boas oportunidades de emprego e situações positivas
na profissão não serão meramente sorte, mas sim fruto de seus esforços e
do momento positivo astrológico. A medida que se aproxima seu aniversário,
oportunidades tendem a aparecer naturalmente.
CAPRICÓRNIO – DE 22/12 A 20/1 - Com o Sol e planetas que fazem a diferença aos capricornianos em Sagitário, o suporte de boas e velhas amizades
e a construção de uma boa rede social podem fazer a diferença. É possível
querer desenvolver trabalhos sociais e ajudar aqueles que mais necessitam.
Não é compensação, mas sim espírito de solidariedade.
BENS E FINANÇAS: mesmo que a situação financeira esteja sob controle,
procure evitar grandes gastos, sobretudo com supérfluos e com aumento do
consumismo nesse final de ano. Possíveis impasses ou situações inesperadas
com ganhos podem acontecer e ter de adiar planos.

CURIOSIDADES
DATAÇÃO – Datação é um método de determinação de idade por meio do decaimento
radioativo do carbono-14 (radiocarbono) em
nitrogênio. O radiocarbono é absorvido pelas
plantas, que servem de alimentos aos animais.
Quando esses morrem, é possível determinar-lhes a idade, medindo-se o nível de radiocarbono ainda presente em seus restos mortais.
Esse método de datação foi desenvolvido em
1947, por Williard F.Libby.
VIAGEM À LUA – A primeira sonda espacial
a pousar em solo lunar foi a “Luna 2”, da União
Soviética, 1959. Até 1967, várias naves orbitaram e desceram à lua, coletando uma valiosa
carga de informações que permitiram a ida dos

primeiros astronautas, os norte-americanos
Neil A.Armstrong e Edwin E.Aldrin, em 1969.
Cinco outras expedições americanas levaram
homens à lua. A União Soviética, concorrente dos EUA na corrida espacial, nunca enviou
tripulações, embora mantivesse robôs lunares
entre 1970 e 1974.
HINO NACIONAL – O Hino Nacional Brasileiro é um dos mais belos do mundo. Constata-se facilmente isto quando se ouve nosso hino
e outros, em competições ou eventos outros
em várias partes do planeta. A belíssima música do nosso hino foi composta por Francisco
Manuel da Silva e a letra escrita por Joaquim
Osório Duque Estrada.

AQUÁRIO – DE 21/1 A 19/2 - O Sol em Sagitário permite um olhar mais
profundo e atitudes mais altruístas aos aquarianos. Os grupos e as grandes
causas podem sensibilizar o coração e possivelmente acontecer de ajudar
causas humanísticas e sem fins lucrativos. Para quem for da área esportiva,
boas colocações e superações pessoais.
BENS E FINANÇAS: seus trabalhos podem repercutir neste período, isto
é, se já não estão repercutindo e os efeitos sendo sentidos há tempos. Há
um clima de força e poder para conseguir, por exemplo, implantar uma ideia
nova ou condicionar uma ação. Mas não esqueça que toda ação gera uma
reação, e aceitar a crítica com bom senso é sempre salutar.
PEIXES – DE 20/2 A 20/3 - Decisões podem ser difíceis de tomar, só
que agora há um agravante: aspectos emocionais e até sentimentais
mexem com a psique. Agora com o Sol em Sagitário, o período profissional tende a prosperar, influenciando o carisma e a liderança para quem
exercer papel de comando. Bom, também, para conseguir emprego ou
iniciar negócio novo.
BENS E FINANÇAS: é um período que os dividendos tenderão aparecer,
porém deverá trabalhar com mais afinco para ver os resultados. Bem, a fórmula
é essa, mas os piscianos têm algo fundamental: têm ambição para lutar e
competir quando desejam algo. Se houver adversidade, tudo bem, arregace
as mangas e siga em frente.
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Galã mexicano Renato López é assassinado
Renato López, de 33 anos de idade, foi assassinado na comunidade Santa Maria Mazatla,
na cidade de Jilotzingo, no México, na última
quinta-feira (24). O ator mexicano teria levado
tiros dentro do carro onde estava com seu empresário, Omar Girón, que também morreu.
Segundo o jornal “El Universal”, a Procuradoria Geral de Justiça do Estado do México
iniciou as investigações para esclarecer a morte
dos dois.
López foi o protagonista do filme "Macho",
de 2016, e também era apresentador do canal E! Entertainment.
Além disso, o famoso já foi guitarrista da banda de rock "The Prom
Kings".

Mulher tenta se matar diante de Luciano
Huck, em Fortaleza
O Caldeirão do Huck, programa apresentado por Luciano Huck
aos sábados na Globo, enfrentou uma nova adversidade na tarde de
terça-feira. Durante as gravações do quadro Um por Todos, Todos
por Um, em que o apresentador faz assistencialismo, uma mulher furou o cordão do isolamento e se aproximou de Huck com o pulso
sangrando. Depois de desmaiar, foi levada ao hospital. Nesta terça, o
programa entregou a nova estrutura da escola de música, do projeto
Acordes Mágicos, no bairro Novo
Mondubim.
“Na tarde desta terça-feira, dia
22, durante a gravação de uma
entrega do quadro Um por Todos,
Todos por Um, do Caldeirão do
Huck, em Fortaleza, uma mulher
ultrapassou a grade de isolamento
e, ao ser interceptada pelos profissionais de segurança que estavam no
local, pediu para se aproximar de Luciano Huck, que autorizou. Ao
se dirigir ao apresentador, estava com o pulso cortado e acabou desmaiando”, diz comunicado da assessoria de imprensa da TV Globo.
“Ela foi prontamente socorrida pela equipe médica que acompanhava
a gravação e encaminhada para o Hospital Frotinha Parangaba Maria
José Barroso, onde recebeu os primeiros cuidados, e, em seguida, levada ao Instituto Dr. José Frota.”
Já Luciano Huck preferiu não comentar o incidente. Em seu perfil
no Instagram, o apresentador, que neste ano encarou também o acidente do sertanejo Mariano, que abriu um corte na cabeça ao bater em
um trampolim no quadro Saltibum, se limitou a dizer que teve um “dia
especial” em Fortaleza, nesta terça-feira.

Morre aos 76 anos Roberto Correa,
cantor dos Golden Boys
Morreu no fim da tarde deste sábado, em sua
casa, no Rio de Janeiro, o cantor Roberto Correa,
do grupo Golden Boys, sucesso na era da Jovem
Guarda com músicas como O Cabeção e Alguém
na Multidão. Roberto Correa tinha 76 anos. Sua
morte foi anunciada pelo grupo em seu perfil no
Facebook, sem, no entanto, informações sobre as
causas. “É com imensa tristeza que informamos o
falecimento, hoje, do nosso querido Roberto Correa. Força para toda a família Correa…”, diz a mensagem publicada
na rede social.
No último 27 de outubro, Correa publicou foto com o neto, que
foi visitá-lo para cumprimentá-lo pelo aniversário. Badalados nos
anos 1960, os Golden Boys, desde 2004 um trio de irmãos (Roberto,
Ronaldo e Renato Correa), continuavam a fazer shows. Em agosto,
por exemplo, se apresentaram em Niterói. Não se sabe como ficará
o conjunto com a perda de Roberto. Há duas semanas, se apresentaram em Piratuba, Santa Catarina.
Além dos três irmãos, na origem os Golden Boys contavam, na
origem, com o “primo” Valdir da Anunciação, que na verdade era
colega na Escola Industrial Ferreira Viana, onde estudavam, e que
faleceu em em janeiro de 2004.
Roberto também era irmão de Mario, Regina e Marisa (integrantes do Trio Esperança) e de Evinha.

Edson Celulari consegue se curar de
câncer: 'É a alegria da página virada'
Edson Celulari venceu a batalha contra o câncer. O ator, que anunciou seu diagnóstico de linfoma não-hogdkin em junho deste ano,
recebeu a boa notícia de sua médica - a mesma que tratou Reynaldo
Gianecchini - na noite de sexta-feira (25) e não escondeu a alegria
ao dar entrevista à coluna de Alcelmo Gois, do jornal "O Globo".
"Estou eufórico. É a alegria da página virada. Quando terminei
de fazer as sessões de quimioterapia, descobri que, por precaução,
teria de me submeter a mais doze sessões de radioterapia. Terminei
quinta passada. Agora, sinto uma sensação de alívio, uma vontade
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de comemorar, de agradecer a todos, de fazer uma festa. Mas todas
as pessoas não caberiam no Maracanã", vibrou o ator, contando que
passou por várias fases durante o
tratamento.
"Acho que há um momento que
você fica numa escuridão. Você
sabe que tem uma coisa grave, mas
não sabe exatamente o que é. É o momento mais difícil de qualquer
doença. Quando você sabe o diagnóstico e se aproxima da medicina
moderna, vê a quantidade de recursos, conhece outras pessoas que
têm a doença. Tudo isso te dá forças", revelou sobre seu espírito
positivo.
"Voltei a dar importância ao que eu já não prestava mais atenção.
Trabalhei a generosidade, a humildade e voltei meu olhar para as
coisas verdadeiramente importantes. Eu ainda estou muito emocionado com a novidade. Recebi muito carinho e amor de todas as
pessoas. Minha intimidade foi recheada de amor. Recebi recados,
bilhetes, telefonemas", agradeceu o artista.
"Ganhei uma imagem de Nossa Senhora das Graças e, de vez em
quando, eu olhava para ela e me enchia de fé. Sou um homem de fé.
Tudo que veio para mim como uma manifestação de energia boa, eu
recebi de braços abertos", declarou ele.

Angelina Jolie, separada de Brad Pitt, vive
romance com Johnny Depp, diz jornal
Separada de Brad Pitt, Angelina
Jolie e Johnny Depp, divorciado desde maio deste ano, estariam vivendo
um romance, segundo o tabloide "The
National Enquirer". Os dois se aproximaram depois que a atriz rompeu com
o galã de Hollywood, em setembro, citando diferenças irreconciliáveis.
De acordo com a publicação, os seis
filhos da artista, quatro quilos mais
magra, já estão chamando o ator de
"papai Johnny". "A química entre Angelina e Johnny está fora de controle. Depp se tornou uma presença
constante na vida de seus filhos. Eles o chamam de papai Johnny, e
Depp parece estar prosperando na presença dos jovens. Ela até o colocou em um dos quartos de sua casa", contou uma fonte ao jornal.
"Jolie está encontrando conforto nos braços de um dos maiores
rivais de Pitt. Brad ficará furioso quando descobrir que Angelina
o substituiu por Johnny. Ela contratou o advogado de Johnny para
representá-la em seu divórcio com Brad com base no conselho que
ele lhe deu", disse o informante, afirmando que o casal voltou a ter
contato após o polêmico término do produtor com Amber Heard,
para quem pagará R$ 22 milhões.
No início do mês, Angelina e Brad chegaram a um acordo pela
custódia de Maddox, Pax, Zahara, Shiloh e os gêmeos Knox e Vivienne. A artista ficou com a guarda dos herdeiros, enquanto o ex-marido vai poder fazer visitas terapêuticas.

Namorada de Ronaldinho é proibida de
expor relação na web
O namoro de Ronaldinho Gaúcho e Priscilla Coelho segue firme e forte. A funcionária do Google, inclusive, já usa aliança
de compromisso. No entanto, a moça foi
orientada a não expor o relacionamento
nas redes sociais. A jovem até foi proibida
de fazer check-in no condomínio do atleta
na zona oeste do Rio de Janeiro, segundo o
jornal “O Dia”.
Os dois, no entanto, estão sempre na residência e pretender passar
o Réveillon no local.
A dupla reatou o relacionamento em setembro deste ano. Ronaldinho e Priscila ficaram separados por dois anos.

Joaquim Lopes é 'obrigado' a ver matéria
da ex-esposa na TV
Joaquim Lopes viveu uma verdadeira saia justa no “Vídeo Show”,
da TV Globo, de quarta-feira (23).
Isso porque o ator teve de acompanhar uma reportagem sobre a ex-esposa, Thais Fersoza, e sua filha
com Michel Teló, Melinda.
Durante a matéria, o artista não
fez nenhum comentário. Otaviano Costa, colega de bancada do artista,
por sua vez, falou a respeito da participação do sertanejo no “Programa do Jô”, na última terça-feira (22).
Joaquim e a atriz tiveram um casamento relâmpago em 2009. Após
voltar de lua de mel, o galã colocou um ponto final na união e engatou
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um romance com Paolla Oliveira.
Nas redes sociais, os fãs de Thais vibraram com o climão no vespertino da emissora carioca. “Essa semana não está sendo fácil para o
Joaquim Lopes. Além de Paolla Oliveira, agora teve que ver o Michel
Teló cantando para a filha de sua ex”, disse um internauta.

A estratégia de Cesar Tralli para se reconciliar
com Ticiane Pinheiro
Tralli e Tici, semanas antes do rompimento: campanha para reatarem (Foto: Reprodução/Instagram)
Em viagem de uma semana em Londres,
cidade onde viveu por cinco anos como correspondente internacional da Rede Globo,
Cesar Tralli fez um post na quarta (23) em
sua conta no Twitter com uma declaração de
amor para Ticiane Pinheiro. A foto tirada no
lindo St. James Park, localizado em frente
ao Palácio de Buckingham, veio com a delicada legenda: “O esplendor de outono em Londres e meus pensamentos me levam para uma
única flor: Ticiane Pinheiro“.
Trata-se de um pedido público para uma reconciliação. Ele e
apresentadora estão separados há dois meses. Essa não foi a única
estratégia do jornalista. Ele enviou uma série de buquês com rosas
colombianas para a casa de Ticiane. O apresentador retorna ao Brasil no final de semana.
Será que casal Tralliane reata? Na internet, fãs da dupla pedem a
reconciliação. A conferir os desdobramentos.

Zezé Di Camargo reluta em
assinar o divórcio com Zilu
Quem assistiu ao filme ‘2 Filhos de Francisco’ com certeza sabe
da trajetória de Zezé desde a época em que ele morava com os pais
e os irmãos no interior de Goiás até o estrelato. E quem acompanha
esta modesta coluna sabe da movimentada vida amorosa de Zezé
desde que ele deixou de morar com Zilu.
O último bafo que cerca o ex-casal diz respeito justamente à separação. Zilu confidenciou a alguns amigos, durante o show da filha
Wanessa no Rio, que Zezé não quer assinar o divórcio. A coluna
confirmou a informação com familiares do ex-casal.
Mas não pense, caro leitor, que Zezé tenha deixado a jovem capixaba Graciele Lacerda e queira retomar o casamento com Zilu. O
problema é a divisão do patrimônio. São carros importados, mansões e as duas fazendas — uma em Goiás e outra em Mato Grosso
—, que possuem nada menos do que cinco mil cabeças de gado.

Fernanda Paes Leme cria antipatia na
Band e ainda exige capa de revista
,Fernanda Paes Leme, que sempre foi simpática e acessível, criou algumas inimizades na Band,
onde apresentou o X Factor. Ela foimuito exigente (o que não está errado, pois a apresentadora do
programa era ela e quem estava dando a cara a
tapa no vídeo é ela), mas teve gente que entendeu
isso como antipatia. Fernanda reclamava de tudo:
da luz ao figurino etc. Além disso, uma revista de
celebridades chamou Fernanda para dar entrevista,
mas ela disse que só aceitaria se saísse na capa.

Namorada de Ximbinha deve R$ 56 mil
,Karen Kethlen Fernandes, pivô da separação de Ximbinha e Joelma, está com uma dívida de R$ 56 mil acumuladas nos últimos
cinco anos, segundo o jornal carioca Extra. Esse valor é referente a
empréstimos e falta de outros pagamento. A moça tem uma loja de
suprimentos esportivos, mexe também com cosméticos e trabalhou
recentemente com campanha política para ajudar nas contas. Ainda
de acordo com o jornal, Ximbica teria colocado um apartamento no
nome da moça e também um carro de luxo. Ele e Joelma estão brigando na Justiça pela partilha dos bens. Conforme o blog publicou
ontem, o guitarrista vive dizendo que está solteiro, mas foi flagrado
passeando de barco com Karen em Belém, no Pará.

Ximbinha é fotografado com moça
apontada como pivô de sua separação
Ximbinha (agora com x) tem dito
em entrevistas que está livre, leve e
solto, mas continua com Karen Kethlen Fernandes Silva, que Joelma
disse ter se envolvido com o guitarrista enquanto eram casados. A moça
foi flagrada com ele (e outras pessoas) andando de barco. Há quem diga que ela vive no condomínio em
que Ximbinha morava com Joelma e há planos de casamento.
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Vender produtos vencidos pode dar cadeia

M

uita gente desconhece, mas a prática é crime previsto
em lei, passível de detenção ou multa. População deve
denunciar, já que mercadorias fora do prazo de validade
oferecem riscos à saúde.
Uma denúncia anônima levou a Polícia Civil de Minas Gerais
(PCMG) a vistoriar uma padaria localizada no bairro Alto Vera Cruz,
Região Leste de Belo Horizonte. Lá, foram encontradas dezenas
de produtos com validade vencida, somando aproximadamente
dois carrinhos de supermercado, que foram apreendidos e levados
pela Vigilância Sanitária. Os donos do estabelecimento e o gerente
foram conduzidos à delegacia e autuados. Agora, eles respondem
pelo crime, previsto no artigo 7º, parágrafo IX, da Lei 8137/90.
Muita gente não sabe que vender produtos vencidos é crime
inafiançável e pode render pena de dois a cinco anos de detenção
para o responsável, empresário e até gerente, além de multa. Por
causa da desinformação, muitos consumidores procuram os Procons
e não a polícia.
De janeiro de 2015 a agosto de 2016, foram recebidas mais de
100 reclamações de consumidores que adquiriram produtos fora da
data de validade no estado* ou sem a data legível.
Para coibir esta prática, a PCMG reforça a importância da ajuda
da população no monitoramento constante durante as compras. “É
importante que as pessoas verifiquem os prazos para consumo, e,
em caso de observarem a venda inapropriada, que façam a denúncia.
Isto aumenta a eficiência da nossa atuação. Quando mais gente de
olho, melhor”, reforça a delegada Silvia Mafuz.
Tanta preocupação porque os riscos são enormes. Alimentos e
medicamentos fora da data de validade podem gerar intoxicação alimentar e até outros problemas de saúde. Já a utilização de cosméticos
vencidos pode causar irritações na pele, olho e até alergias, alerta o
diretor de Vigilância Sanitária em Medicamentos e Congêneres da
Vigilância Sanitária, Alessandro Melo.
Para a assessora jurídica do Movimento das Donas de Casa e
Consumidores de Minas Gerais (MDC), Gabriella Vieira, o apoio
da comunidade é realmente fundamental. “O consumidor atento
à validade do produto, bem como ao estado em que se encontra
a embalagem, preserva sua família e as demais. Sabemos que, na
pressa do dia a dia, muita gente compra sem olhar a data de validade.
Os perigos são grandes. E denunciar ajuda a punir o responsável,
diminuindo as chances de ele fazer novamente” comenta.
A dona de casa Maria de Lourdes Silva, 44 anos, está sempre
atenta. “Quando venho ao supermercado olho todas as datas e, se
o produto estiver próximo do vencimento, não levo. Sou muito
chata com essas coisas, pois me importo com a minha saúde e da
minha família. Mas eu nem imaginava que seria crime. Agora vou
monitorar por mim e pelos demais. E quando necessário, avisarei
as autoridades”, conta.
Agravantes: A promotora de Justiça de Defesa do Consumidor
e autoridade do Procon-MG, órgão do Ministério Público de Minas
Gerais, Thaís Leite, destaca que a simples exposição ou venda da
mercadoria vencida já configura o delito. Isto é, o crime não existe
apenas se o consumidor apresenta algum efeito adverso após o
consumo do produto.
“O consumidor é o maior fiscal e deve alertar as autoridades,

principalmente se observar que a prática é proposital ou recorrente”,
reforça Thaís. A promotora alerta ainda que é fundamental guardar
o produto e a nota fiscal para provar o dia da compra e comprovar
que a mercadoria já estava fora da data de validade.
A lei também pune a modalidade culposa, ou seja, ainda que o
responsável pelo estabelecimento não tenha agido com intenção
de cometer o crime, basta que se caracterize negligência, imprudência ou imperícia para aplicação de pena, que, neste caso, deve
ser reduzida em 1/3 ou a de multa a 1/5. “No caso de cosméticos
e medicamentos, a venda pode se enquadrar também como crime

É campeão! Musa
do Palmeiras pinta
o corpo e faz ensaio
sensual para
comemorar título

Ariane Venâncio, a atual Musa das Torcidas do
Palmeiras ofereceu um ensaio para lá de sensual ao
elenco campeão, em comemoração ao fim do jejum
de 22 anos sem conquistar o título brasileiro

A

conquista do título de campeão brasileiro de 2016 para o Palmeiras teve comemoração além das quatro linhas do campo.
Isso porque Ariane Venâncio, a atual Musa das Torcidas do
Palmeiras ofereceu um ensaio para lá de sensual ao elenco campeão,
em comemoração ao fim do jejum de 22 anos sem conquistar o título
brasileiro. Com o corpo pintado nas cores do time, a morena exibiu
suas curvas e falou da emoção de acompanhar o jogo no Allianz
Parque, em São Paulo. "Meu coração sempre foi verde e branco, sou
torcedora de verdade e não vou ao estádio para aparecer", disse a
gata. A musa falou, também, que a conquista alviverde tem um gosto
especial para ela. "Sou apaixonada pelo meu time e essa vitória tem
um gostinho todo especial, afinal, é no ano em que ostento a faixa
de musa do Palmeiras. Sou pé quente", afirma.
Representante da torcida palmeirense, Ariane ofereceu o ensaio
ao elenco campeão. "Esse ensaio é dedicado aos jogadores. É o
meu presente para eles, que trouxeram mais essa alegria para nós
torcedores", comenta.

contra a saúde pública”, ressalta a delegada Silvia.
Canais de denúncia: Para relatar estes problemas, o cidadão tem
como possibilidades o Disque Denúncia pelo 181, as Delegacias
Regionais, as Delegacias do Consumidor e os Procons municipais.
Em Belo Horizonte, ainda há o Procon-MG (31) 3250-5010 ou a
Delegacia do Consumidor, que fica na Rua Martim de Carvalho,
94, Santo Agostinho.
*Reclamações recebidas nos Procons municipais integrados
ao Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor
(SINDEC)

