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EDITORIAL

O segredo da Suécia para
combater a corrupção

CHARGE

O

que faz da Suécia um dos países menos corruptos do mundo?
Entenda como desde a década de 70 só houve dois casos de
corrupção política naquele país a nível nacional.
Texto da jornalista Claudia Wallin, retirado do livro ‘Um País sem
Excelências e Mordomias’. No trecho abaixo, a jornalista entrevista
Gunnar Stetler, responsável pela corrupção no país.
Gunnar Stetler franze a testa, pisca duas vezes e contrai os músculos do rosto, como quem faz um cálculo extraordinário. Percorre
os labirintos da memória durante uma longa pausa, e encontra enfim
a resposta: nos últimos 30 anos, ele diz, foram registrados apenas
dois casos de corrupção entre parlamentares e integrantes do governo
na Suécia.
”Tenho apenas uma vaga lembrança”,
Fale com a redação
diz Stetler. ”É muito raro ver deputados
contato@jm1.com.br ou membros do Governo envolvidos em
(33)3331-8409
corrupção por aqui.”
Estamos no escritório abarrotado de
arquivos e papéis do promotor-chefe da Agência Nacional Anti-Corrupção (Riksenheten mot Korruption), no bairro de Kungsholmen.
A poucos passos dali, na mesma rua Hantverkargartan, fica a sede
da temida Ekobrottsmyndigheten, a Autoridade Sueca para Crimes
Financeiros. Com o sol de abril que enfim derreteu o gelo de mais
um inverno, do outro lado da rua mães passeiam com seus carrinhos
de bebê entre os túmulos do jardim da igreja Kungsholmskyrka, um
hábito comum que se estende a vários cemitérios-parque da cidade.
Suécia fecha 4 presídios. Da sua pequena sala, Gunnar Stetler
chefia o trabalho de promotores especializados que investigam os
principais casos de suspeita de corrupção no país. Casos menos
graves são processados a nível regional, nas diversas promotorias
distritais que compõem o cerco sueco contra trapaças, tramóias e
falcatruas em geral.
Com 1,93m de altura, expressão grave e ar insubornável, Gunnar
Stetler é descrito na mídia sueca como o maior caçador de corruptos
do país. Entre os casos sob a sua mira em 2013 estava a denúncia de
que a operadora de telefonia sueca TeliaSonera teria pago suborno
no valor de 337 milhões de dólares para estabelecer operações no
Uzbequistão.
”Historicamente, 75 por cento das acusações formais contra crimes
de suborno na Suécia terminam em condenações”, diz Stetler.
Nascido em 1949, Stetler ganhou fama após conduzir casos como
o de um ex-diretor da empresa sueca ABB, condenado a três anos de
prisão em 2005 por ter desviado 1,8 milhão de coroas suecas para
uma empresa registrada no paraíso fiscal das Ilhas Virgens Britânicas.
”Chega um momento em que uma pessoa não se contenta mais
com um Volvo V70, e quer trocá-lo por um Porsche. A ganância é
parte do dilema humano”, reflete Stetler.
Para o promotor-chefe, são três os fatores que mantêm a Suécia à
margem das listas de países gravemente corruptos: a transparência
dos atos do poder, o alto grau de instrução da população e a igualdade
social, com isso o país consegue reabilitar 80% dos seus criminosos.
GUNNAR STETLER: A Suécia um dos países menos corruptos do
mundo. Em primeiro lugar, a lei de acesso público aos documentos
oficiais. Esta lei, criada na Suécia há mais de duzentos anos, evita os
abusos do poder. Se os cidadãos ou a mídia quiserem, podem verificar
meu salário, meus gastos e as despesas de minhas viagens a trabalho.
Meus arquivos são abertos ao público. E acreditamos que, ao colocar
os documentos e registros oficiais das autoridades ao alcance do
público, evitamos que os indivíduos que exercem posições de poder
pratiquem atos impróprios. Esta é a razão principal. Em segundo
lugar, é preciso citar a lei aprovada na Suécia há cerca de 200 anos
[em 1842, nota do autor], que introduziu o ensino compulsório no
país e aumentou o nível geral de educação da população.
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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
Por uma Justiça contemporânea
Existe consenso nos meios jurídicos de que provas adquiridas por meios “ilegais” não podem ser utilizadas. Esse entendimento precisa ser melhor elaborado. Imagine que numa
gravação autorizada pela justiça para uma apuração de um
determinado crime se detecte, dentre as conversas gravadas,
uma confissão de assassinato bárbaro pelo investigado. Pela
lógica literal atual, essa conversa não pode servir de instrumento inicial de uma investigação. O assassino ficaria livre
apenas de ser investigado, por conta de uma interpretação
literal, desconexa e fora da realidade do momento. Pode-se até punir alguns responsáveis, dependendo dos meios
empregados para a aquisição de “provas ilegais”, caso se
constate dolo, expertise para a aquisição, mas, jamais se
poderia deixar um crime sem investigação apenas por que
os meios como se soube dele são “ilegais”.
Outra questão que precisaria ser melhor interpretada seria a chamada agravante por não “dar direito de defesa” a
pessoas assassinadas. Sem aprofundar, pois o espaço não
comporta, não pode aumentar pena de alguém porque não
deu direito de defesa a quem ela se dispôs a matar. É ilógico,
acima de tudo. Não se concebe ouvir um assassino dizendo
à pretensa vítima: “olha, vou te matar; só vou esperar você

conseguir algum meio de se defender. Assim, evito que minha
pena seja agravada”.
Além desses, outra incoerência repetida nos meios de comunicação e sobre à qual já escrevi são as “várias passagens
pela polícia”. Merece maior investigação pela imprensa toda
vez que isso acontece. Os inquéritos policiais só podem ser
arquivados pela autoridade judicial. Se esses inquéritos não
se tornaram em ações penais, ou faltaram elementos suficientes para tornar o autor em réu, ou não foi comprovada a
autoria nos vários casos. Em resumo, mesmo sendo várias
passagens, de algum modo, ou materialidade, ou a autoria,
ou o ato da detenção não configurou um crime, ou um tipo
penal, para ser mais preciso. Ou se diz que existiram várias
passagens pela justiça ou deveriam explicar as razões de
várias passagens terem se esgotado na esfera policial.
No próximo texto, tentarei suscitar debate sobre as aposentadorias dos juízes que cometem “desvios de conduta
e até delitos”. Também abordarei os “recessos” judiciais,
a desnecessidade de oficial de justiça, a obrigatoriedade
e demora na publicação de acórdãos e o foro privilegiado.
PS: Pela Resolução 185/2013, do Conselho Nacional de
Justiça, no próximo ano, 2018, todos os processos, indistintamente, devem ser por meio eletrônico.
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”.
Edição do Alerta Total –
www.alertatotal.net
Por Jorge Serrão - serrao@alertatotal.net
Que se cuide quem tem mais diamantes ocultados no exterior que Sergio Cabral Filho... A defesa do ex-governador do
Rio de Janeiro, hospedado desde novembro no nada luxuoso
sistema penitenciário fluminense, já pensa, seriamente, em
aderir a uma delação premiada – impensada até outro dia.
Na contramão do amigo Cabral, a defesa de Luiz Inácio Lula
da Silva já apresentou
suas alegações à Lava
Jato, sustentando a
tese de que o ex-Presidente da República
jamais cometeu atos
ilícitos e nunca fez
parte de qualquer organização criminosa.
A transação penal,
que legalizou a deduragem, foi fatal para Cabral. Os doleiros
Marcelo Hasson Chebar e Renato Hasson Chebar procuraram
o Ministério Público Federal espontaneamente e relataram,
em acordo de delação premiada, que ajudaram a ocultar
US$ 100 milhões nas remessas de valores de Cabral para o
exterior entre 2002 e 2012. A dupla revelou que Cabral tinha
1,8 milhão de Euros em diamantes - pedras que governos
africanos corruptos utilizam para pagar propinas. A situação
de Cabral pode piorar se os doleiros Álvaro José Novis e
Sérgio de Castro Oliveira, presos ontem pela Polícia Federal,
também abrirem a boca.

Tribunal chinês condena
político corrupto à morte
Zhang Shuguang, ex-diretor ministerial, foi
condenado por receber R$
18,7 milhões em propinas.
Todos os seus bens foram
confiscados pelo governo.
Um tribunal da China
condenou à morte nesta
sexta-feira o ex-diretor
de Transporte do extinto
Ministério de Ferrovias
do país, Zhang Shuguang,
mão direita do ex-titular da pasta, Liu Zhijun, também sentenciado à pena capital no ano passado. Como ocorreu no caso de
Liu, a sentença contra Zhang está “suspensa por dois anos”,
o que significa que se o preso mostrar bom comportamento
na cadeia sua pena pode ser substituída pela prisão perpétua.
A justiça chinesa considerou Zhang culpado de corrupção
após receber mais de 47 milhões de yuans (18,7 milhões de
reais), através de subornos de companhias com quem fechava
contratos públicos entre 2000 e 2011, informou a agência oficial Xinhua. Por causa do crime, Zhang, um dos engenheiros
chefes do ministério, teve seus direitos políticos cassados
para o resto da vida e todas suas propriedades confiscadas.
No Brasil a corrupção não diminui, pois quem tem o poder
para mudar as leis, não tem interesse ou medo de ser condenado. A Lava Jato está aí para confirmar o número de centenas
de deputados, governadores, ministros, senadores, secretários
e diretores. Veja que as investigações estão só nas áreas do
Governo Federal em 3 ou 4 estados. No Rio de Janeiro a
investigação chegou de cheio no governo do estado, onde já
cumpre pena o ex-governador Cabral que encontraram uma
ligação com outras corrupções ligando grandes empresas,
empresários ao sistema dos superfaturamentos de obras das
construções dos estádios de futebol e da Petrobras.

O governador lalau acabou
com o Rio de Janeiro
O ex-governador está preso e dizem que o dinheiro roubado
que supera milhões afetou severamente a vida dos cariocas
em todas as áreas. Efeitos da crise no Estado do Rio de Janeiro no ensino superior e na pesquisa podem ter consequências
longas e devastadoras. É o que dizem professores e pesqui-

sadores, que sofrem com a
diminuição de benefícios
das agências de fomento,
como a Faperj, e falta de infraestrutura nas instituições
estaduais, como a Uerj e a
Uenf, que sofreram cortes
no orçamento.
A estimativa de um dos
alguns estudiosos aponta
que, em dez anos, o estado
ainda sofrerá os efeitos
da crise atual. A formação
de professores e de novos
profissionais de pesquisa
também pode ser prejudicada pela falta de verbas e de
estímulo. Apesar de alguns
estudantes e professores
afirmarem que o RJ vive o
pior momento nas ciências em sua história, a comunidade
acadêmica tenta se manter de pé por meio de iniciativas
próprias.

Hospital do
homem
O Governo do Estado
de São Paulo investiu R$
2 milhões na compra de
equipamentos de ultrassom, urologia, litotripsia
(que destrói o cálculo renal através de ondas de impacto) para
equipar o "Hospital do Homem". O Hospital ocupa uma área
de 1,1 mil m². A unidade reune especialidades médicas como
Andrologia, Patologias da Próstata e Urologia, além dos núcleos de alta resultabilidade (check-up) e de ensino e pesquisa.
O Departamento de Patologias da Próstata é dividido em
dois setores: diagnóstico e tratamento das DST, prostatites
(infecções da próstata causadas por bactérias e vírus) e
prevenção do HIV e HPV; e tumores (câncer e hiperplasia
benigna da próstata). Já na área de Urologia, o Centro conta
com profissionais de Nefrologia (hipertensão renovascular e
transplante renal), Endocrinologia, Neurologia (disfunções
da vesícula, uretrais e incontinência urinária) e urologias
geriátrica e plástica.
AJUDE A DIVULGAR, MESMO QUE VOCÊ NÃO RESIDA NA CAPITAL POIS É PÚBLICO E, POR
DESCONHECER OS SERVIÇOS, O USO TEM SIDO
PEQUENO. NÃO JUSTIFICANDO O INVESTIMENTO,
O HOSPITAL PODE SER FECHADO. Colegas divulguem
o Hospital do Homem! Hospital do Homem - AV. BRIGADEIRO LUIS ANTONIO, 2.651. JARDIM PAULISTA- São
Paulo/SP - Telefones: (11) 3289-2421 - FAX: (11) 3284-8650

Relicitação da BR-381 sem data prevista
A duplicação da BR-381 de Belo Horizonte a Governador
Valadares (Vale do Rio Doce) deve receber R$ 340 milhões
em investimentos neste ano, 112,5% a mais que os recursos
aplicados na rodovia em 2016 (cerca de R$ 160 milhões). No
entanto, a relicitação da maioria dos lotes que estavam sob
responsabilidade do consórcio Isolux-Corsán/Engevix, que
tiveram os contratos rescindidos e respondiam pela maior parte
da obra, ainda não tem data prevista para acontecer.

Comunidades têm projetos
para conservação
Representantes de 17 comunidades tradicionais e
quilombolas participam de uma oficina de elaboração
de projetos voltados para a conservação ambiental de
Povos do Cerrado. As oficinas são realizadas em Montes
Claros, no Norte de Minas, até o dia 29 deste mês e serão
financiados pelo fundo DGM Brasil, que é gerenciado
pelo Centro de Agricultura Alternativa (CAA). Entre os
participantes destas oficinas estão representantes das 25
comunidades geraizeiras residentes no extremo norte de
Minas Gerais, nos municípios de Rio Pardo de Minas,
Montezuma e Vargem Grande.

Muito interessante a reflexão
do juiz Sérgio Moro
"Quando se tem oportunidade de furtar R$ 0,50 (cinquenta
centavos) tirando fotocópia pessoal na máquina Xerox do
trabalho, não se perde a oportunidade.
Quando se tem oportunidade de furtar R$ 5,00 (cinco reais)
levando para casa a caneta da empresa, não se perde a oportunidade. Quando se tem a oportunidade de furtar R$ 25,00 (vinte
e cinco reais) pegando uma nota mais alta, na hora do almoço,
para a empresa reembolsar, não se perde a oportunidade.
Quando se tem a oportunidade de roubar R$ 30,00 (trinta
reais) de um artista comprando um DVD pirata, não se perde
oportunidade. Quando se tem a oportunidade de furtar R$
250,00 (duzentos e cinquenta) comprando uma antena desbloqueada que pega o sinal de satélite de todas as TV’s a cabo,
não se perde a oportunidade.
Quando se tem a oportunidade de furtar R$ 469,99 da Microsoft baixando um Windows crackeado num site ilegal, não
se perde a oportunidade.
Quando se tem a oportunidade de furtar R$ 2.000,00 (dois
mil reais) escondendo um defeito do seu carro na hora de vendê-lo, enganando o comprador, não se perde a oportunidade.
Muitos não perdem nenhuma oportunidade, devolvem a
carteira mas furtam o dinheiro, sonegam imposto de renda, dão
endereço falso para adquirir benefícios que não tem direito,
etc, etc. etc... Bom, se você trabalhasse no Governo, e caísse
no seu colo a oportunidade de roubar R$ 1.000.000,00 (um
milhão), com certeza, se você não perde uma oportunidade
iria aproveitar mais esta oportunidade. Tudo é uma questão
de acesso e oportunidade: O povo brasileiro precisa entender
que o problema do Brasil não são só a meia dúzia de políticos
no poder lá em cima, pois eles, são apenas o reflexo dos quase
200 milhões de oportunistas aqui embaixo. Os políticos de hoje
foram ontem oportunistas e se não mudarmos a estrutura de
valores de nossa sociedade e trazer a Ética e a Moral como
pilares do comportamento nunca seremos um povo realmente
honesto e justo!
SÉRGIO MORO

Entenda como ficam as novas regras do
cartão de crédito
A partir do dia 3 de abril, o cartão de crédito passa a ter novas
regras para reduzir a inadimplência e evitar o superendividamento. Na prática, o consumidor não vai mais ficar preso ao
rotativo do cartão, popularmente conhecido como pagamento
mínimo da fatura. Sempre que o consumidor entrar no crédito
rotativo, depois de 30 dias o banco terá de oferecer ao cliente
um parcelamento do saldo devedor. O consumidor também
fica com a opção de, depois desse prazo, fazer o pagamento
à vista. Caso ele não escolha nenhuma das duas alternativas,
ficará inadimplente. O banco fica obrigado a operar por essas
novas regras a partir de abril, mas desde a última quinta-feira
(27) ele já pode oferecer esse serviço ao cliente. A expectativa
do governo é de que as taxas de juros caiam pela metade e o
cliente fique por menos tempo no rotativo do cartão.
Antes dessas novas regras, se o cliente fizesse uma fatura
de R$ 1 mil, mas tivesse apenas R$ 150 para pagar, a dívida
poderia se tornar impagável. No primeiro mês, o saldo devedor
saltaria de R$ 850,00 para R$ 948,72. No fim do sexto mês
estaria em R$ 1.708,90.
Cartão de crédito bola de neve: A dívida, se não quitada
integralmente, sobe muito rápido em função dos juros. O cartão
de crédito é uma das modalidades com as taxas mais elevadas
do mercado brasileiro. Em dezembro do ano passado, segundo
o Banco Central, ela chegou a 484,6% ao ano – o equivalente
a 15,85% ao mês. Com taxas tão elevadas, se tornou comum
clientes ficarem inadimplentes. A conta começava relativamente pequena e, depois de alguns meses, era quase impossível
de ser paga. O consumidor precisa negociar com o banco
para obter um desconto e para conseguir um refinanciamento.
Parcelamento do cartão de crédito: Agora, se o cliente
fizer uma fatura de R$ 1 mil, mas pagar apenas R$ 150, ele
entra no rotativo apenas por um mês. Ou seja, depois de 30
dias, a conta dele sobe de R$ 850,00 para R$ 948,72.
No entanto, o banco terá de contatar o consumidor e perguntar se ele quer parcelar ou pagar à vista. Se não fizer nenhuma
dessas escolhas, se tornará inadimplente e pagará uma taxa
elevada de juros.
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CANTINHO DE FÉ

"nenhum cidadão alemão pode ser extraditado para o estrangeiro”.
O parágrafo 2º do artigo 16 da Constituição alemã é clar

SEM DILMA, MIGRAÇÃO
PARA OS EUA DIMINUI 25,6%
O impeachment de Dilma Rousseff resultou
em alívio para economia, a política e reduziu as
tensões nas famílias brasileiras. Após sua saída, caiu 25,6% o movimento de brasileiros que
se transferiam para os Estados Unidos. No total,
985,94 mil cidadãos emigraram para os EUA,
em 2016, contra 1,32 milhão no ano de 2015.
Os dados são do site National Travel & Tourism
Office, mantido pelo governo americano.
NEGÓCIO VANTAJOSO
Nos últimos quatro anos fiscais, a embaixada dos EUA no
Brasil emitiu mais de 3,6 milhões de vistos de “não imigrante”.
BUSCA DE OPORTUNIDADE
O desemprego, que chegaria a 12 milhões, a falta de perspectiva e a corrupção política levaram muitos brasileiros a
desistir do País.
PRIORIDADE
A embaixada dos EUA estima que o Brasil está entre os dez
países que mais enviam imigrantes e turistas para aquele
país.
BRAZUCAS
A maioria dos imigrantes brasileiros vive na área metropolitana de Boston, em Nova York e no sul da Flórida.
GASTOS SEM LICITAÇÃO
AUMENTAM 43% NA CÂMARA
Os contratos assinados pela Câmara dos Deputados sem
licitação, em 2016, totalizaram R$25,9 milhões, significando
aumento de 43% em relação ao que foi gasto em 2015. A
maior parte, R$18,5 milhões, foi para pagar despesas de
custeio na Câmara, além de contratos com empresas que
fornecem porteiros, zeladores, garagistas, segurança e limpeza contratados para os apartamentos funcionais dos deputados.

PMDB MAIOR
Os senadores Elmano Ferrer (PTB) e Zeze Perrella (PTB)
irão se filiar ao PMDB na próxima semana. Elmano será levado por Eunício Oliveira. Perrella mudará de partido a convite de Renan Calheiros.
JÁ DEU
O bilionário Fundo Penitenciário Nacional (Funpen) banca
viagens para eventos, até no exterior, e só libera dinheiro
para construir prisões. Zero para assistência às vítimas e a
suas famílias. Deveria ser extinto.
‘PEDALA’ EXEMPLAR
Juiz de Granada (Espanha) impôs uma pena criativa a um
menor que roubou um secador de cabelos e 600 euros de
um salão de beleza: um curso de 9 meses para aprender o
ofício de cabelereiro. E provar que aprendeu mesmo cortando os cabelos do próprio juiz Emilio Calatayud.
PRIANTE QUER SER VICE
O deputado José Priante (PMDB-PA) diz ter o apoio das
bancadas do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, as maiores
do PMDB, para virar vice-presidente da Câmara. Até já experimentou o terno da posse.
PAZ NOS PRESÍDIOS
A OAB de Sergipe, católicos e evangélicos promoverão, a
partir de fevereiro, ações defendendo um pacto social por
uma nova política pela paz nos presídios. Começa com um
seminário entre os dias 15 e 17.

...2017 está com cara de 2016: o ano mal começou e já tem
bilionário fugindo do País e ex-governador aniversariando
na cadeia.
DELAÇÕES ATINGIRÃO
‘QUASE TODO’ GOVERNO TEMER

Foram gastos mais de R$ 7,3 milhões pelos serviços de
copa, cozinha e manutenção na Câmara e apartamentos
funcionais de deputados.
MAIA ESBANJOU

SEMPRE PROPINAS

Em 2014, sob o comando de Henrique Alves, a Câmara gastou R$20,1 milhões. Em 2015, ainda com Eduardo
Cunha, foram R$ 18,1 milhões.

As delações não se relacionam ao atual governo, e sim ao
pagamento de propinas por obras obtidas, disfarçadas de
doações eleitorais.

PALAVRA DA CÂMARA

MINISTRO AO ALVO

A Câmara alega que problemas com vencedoras obrigou a
contratação de outras empresas da licitação, lançada como
“dispensa de licitação”.

Romero Jucá (Planejamento), Henrique Alves (Turismo) e
Geddel Vieira Lima (Governo), históricos do PMDB, caíram
após as denúncias.

CHANCES MÍNIMAS

CINCO CABEÇAS

O ministro Alexandre de Moraes (Justiça) perdeu terreno, na
disputa pela vaga no STF, em razão do conceito de “trapalhão” que construiu no cargo. Nomeá-lo “pegaria mal para o
presidente”, diz um ministro muito próximo a Michel Temer.

Nos primeiros meses de governo, acusações graves derrubaram seis ministros. O mais recente foi Geddel Vieira Lima,
ligado ao presidente.

ASSALTO EM CURSO
A suspeitíssima resolução “se colar, colou”, da Anac, garante às empresas aéreas faturamento milionário, cobrando
pela bagagem, antes gratuita. Mas não obriga aéreas a reduzir o valor da passagem.
APOIO DOS NANICOS
Dono de uma bancada com sete
deputados federais, o PHS decidiu
apoiar a candidatura de Rodrigo
Maia para presidente da Câmara, enfraquecendo ainda mais as candidaturas adversárias.

Bíblia ilustra como podemos diferenciar os que praticam a religião verdadeira
dos que não praticam. Ela diz: “Pelos seus frutos vocês os reconhecerão.
Será que se colhem uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos?” (Mateus
7:16) Assim como podemos diferenciar uma videira de um espinheiro pelo que ela
produz, podemos diferenciar a religião verdadeira da falsa pelos seus frutos, ou
seja, pelas seguintes características:
1.A religião verdadeira ensina a verdade com base na Bíblia, não em filosofias
humanas. (João 4:24; 17:17) Isso inclui verdades bíblicas sobre a alma e a esperança
da vida eterna num paraíso na Terra. (Salmo 37:29; Isaías 35:5, 6; Ezequiel 18:4)
Ela também expõe a falsidade religiosa. — Mateus 15:9; 23:27, 28.
2.A religião verdadeira ajuda as pessoas a conhecer a Deus e também lhes ensina
o nome dele, Jeová. (Salmo 83:18; Isaías 42:8; João 17:3, 6) Ela não ensina que ele
é um mistério ou uma pessoa indiferente. Em vez disso, ela ensina que Deus quer
que tenhamos um relacionamento com ele. — Tiago 4:8.
3.A religião verdadeira ensina que Jesus Cristo é o meio pelo qual Deus dá a
salvação. (Atos 4:10, 12) Seus membros obedecem aos mandamentos de Jesus e
se esforçam em seguir seu exemplo. — João 13:15; 15:14.
4.A religião verdadeira acredita que o Reino de Deus é a única esperança para
a humanidade. Seus membros pregam ativamente sobre esse Reino. — Mateus
10:7; 24:14.
5.A religião verdadeira incentiva o amor sem egoísmo. (João 13:35) Ela ensina
o respeito por todos os grupos étnicos e aceita pessoas de todas as raças, culturas,
idiomas e níveis sociais. (Atos 10:34, 35) Motivados pelo amor, seus membros não
participam em guerras. — Miqueias 4:3; 1 João 3:11, 12.
6.A religião verdadeira não tem um clero assalariado, e não dá títulos religiosos
ostentosos aos seus membros. — Mateus 23:8-12; 1 Pedro 5:2, 3.
7.A religião verdadeira é totalmente neutra em assuntos políticos. (João 17:16;
18:36) Mas seus membros respeitam e obedecem ao governo do país onde vivem. Eles
seguem o mandamento da Bíblia: “Paguem a César o que é de César [representando as
autoridades civis], mas a Deus o que é de Deus.” — Marcos 12:17; Romanos 13:1, 2.
8.A religião verdadeira é um modo de vida, não apenas um ritual ou uma
formalidade. Seus membros seguem os altos padrões de moral da Bíblia em todos
os aspectos de sua vida. (Efésios 5:3-5; 1 João 3:18) Mas, em vez de serem sérios
demais, eles têm alegria ao adorar o “Deus feliz”. — 1 Timóteo 1:11.
9.Os que praticam a religião verdadeira seriam a minoria. (Mateus 7:13, 14)
Membros da religião verdadeira muitas vezes seriam desprezados e sofreriam
perseguição e zombaria por fazerem a vontade de Deus. — Mateus 5:10-12.
A religião verdadeira não é apenas ‘a religião que eu gosto’
Pode ser perigoso escolher uma religião apenas porque ela nos faz sentir bem.
A Bíblia predisse que haveria um tempo em que as pessoas ‘se cercariam de instrutores [religiosos] que lhes fizessem cócegas nos ouvidos’. (2 Timóteo 4:3) Por
outro lado, a Bíblia nos incentiva a seguir “a religião que é pura e imaculada do
ponto de vista de nosso Deus e Pai”, mesmo que alguns não a aceitem. — Tiago
1:27, nota; João 15:18, 19.
Todas as religiões são iguais? Será que todas elas levam a Deus?

PENSANDO BEM...

As acusações do ex-diretor da Odebrecht Cláudio Melo Filho contra três ministros – Eliseu Padilha, Moreira Franco e
Geddel Vieira Lima, já demitido – são “modestas”, comparadas às revelações dos demais 76 executivos da empreiteira. Fonte ligada às investigações se espantou: “quase todo
governo” está enrolado. Isso não inclui o presidente, que só
pode responder por crime cometidos em sua própria administração.

REGALIAS

A

Como posso encontrar a
religião verdadeira?

CONSOLIDAÇÃO
Michel Temer já afirmou que as delações contra seus ministros são apenas “alegações”, mas, uma vez “consolidadas”,
ele promete agir.
SEIS INDICADOS SÃO
FINALISTAS PARA VAGA NO STF
De todos os nomes citados para ocupar a vaga aberta com
o súbito falecimento do ministro Teori Zavascki, no Supremo
Tribunal Federal, seis têm chances maiores. Na “pole position” está o ministro Ives Gandra Filho, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, mas três ministros do Superior
Tribunal de Justiça são igualmente muito fortes: João Otávio
de Noronha, Mauro Campbell e Luís Felipe Salomão.

A humanização dos tratamentos
médicos com o uso de aplicativos

O smartphone é, atualmente, o principal canal de
acesso à Internet e às informações gerais para o brasileiro. São mais de 168 milhões de aparelhos ativos no
País, sendo que, daqui a dois anos, esse número deve
chegar a 236 milhões. Os dados são da 27ª Pesquisa Anual de Administração e Uso de Tecnologia da
Informação nas Empresas, realizada pela Fundação
Getúlio Vargas de São Paulo (FGV-SP), e evidenciam
a importância que o celular representa na vida das
pessoas.
É impossível imaginar a nossa rotina sem a companhia desses dispositivos, que nos auxiliam, por exemplo, com a melhor
rota para voltar para casa e até com um simples lembrete para não nos
esquecer de tomar uma medicação. É nesse último ponto que acredito que
eles demonstrem uma das utilidades mais essenciais. Uma pesquisa da
consultoria britânica Cello Health Insight mostra, entre outros dados interessantes, que 87% dos médicos no País usam o WhatsApp para conversar
com seus pacientes.
Existe uma gama enorme de aplicativos ligados à área da medicina
e saúde, que abrangem desde recomendações relacionadas à prática de
esportes até o monitoramento e controle das mais diversas patologias.
Alguns apps permitem acesso e compartilhamento de prescrições e resultados de exames – inclusive de todo o histórico –, além de organizar
prontuários, apoiar no processo de admissão dos pacientes, monitorar e
otimizar tratamentos, agendar exames e consultas, entre outras funções.
Em um sistema complexo e burocrático como o das instituições de saúde,
a melhoria dos processos relacionados ao atendimento de médicos e pacientes é bastante vantajosa.
É inegável que os aplicativos têm mudado a maneira como os médicos
se relacionam com todo o ecossistema de trabalho, impactando positivamente seus processos, rotinas, equipamentos e, especialmente, pessoas.
Em uma medicina centrada cada vez mais no paciente, os profissionais de
saúde nunca estiveram tão próximos de quem atendem como hoje – e esse
sentimento de presença constante tem o poder de humanizar até o mais
complicado tratamento. E mais, essa revolução digital na saúde está apenas começando. O desenvolvimento da tecnologia dos dispositivos vestíveis ampliará o leque de possibilidades. Em um futuro não muito distante,
certamente haverá, por exemplo, sensores ligados aos pacientes que trarão
inúmeras informações importantes para os médicos. Tudo em tempo real!
No entanto, antes de começar a baixar aplicativos, é importante ressaltar
que a premissa original da relação entre o médico e o paciente não deve ser
eliminada. Usados de modo isolado, sem acompanhamento profissional,
os apps podem até causar algum problema (se a pessoa se automedicar ou
até se autodiagnosticar, por exemplo). É preciso observar também quem
está por trás de seu desenvolvimento, buscar as referências e fazer o download apenas dos que são baseados em estudos comprovados ou desenvolvidos por instituições confiáveis. Assim, esses recursos podem ser os
melhores aliados de profissionais da saúde e pacientes.
Por Gustavo Perez, Diretor Executivo da MTM Tecnologia
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Eleição do SINTRAM em Manhuaçu

Por Devair Guimarães
de Oliveira

D

ia 31 de janeiro os
funcionários da prefeitura de Manhuaçu sindicalizados terão a
oportunidade de escolher
quem irá dirigir a entidade,
entre a chapa 1 administrada pelo presidente Jaime,
ou a chapa 2 para mudar
com a presidente professora Heloisa Rocha.
Qualquer uma das chapas
que vencer a eleição do dia
31 deveria se esforçar para
uma maior transparência.
Infelizmente os sindicatos

brasileiros apoiado por
um governo que aparelhou
bastante os sindicatos,
foram as entidades mais
beneficiadas por leis elaboradas ao sabor dos interesses dos sindicalistas.
Seria ótimo que em Manhuaçu os sindicatos não
seguissem os exemplos de
algumas entidades que administram com mão de ferro perpetuando no poder,
fazendo com que as pessoas de bem se afaste das
entidades. Se hoje devido a
politicagem a maioria das
pessoas não querem nem
ouvir falar em política, nos

sindicatos isso é 10 vezes
mais visível, montar uma
chapa é tarefa dificílima,
não deveria ser assim.
Os funcionários deveriam participar, trabalhar
em prol de uma boa convivência para evitar que no
futuro a entidade se torne
uma entidade conflituosa
afastando os sindicalizados.
A administração transparente é a melhor aliada
do presidente, onde não
há transparência, há sempre desconfiança, muitos
sindicalizados reclamam
que pouco sabem de sua

entidade.
Não sabemos se o presidente presta conta de tudo,
se não presta deveria prestar. Deixando claro quanto
arrecada, quanto tem em
caixa, como e onde está
sendo empregado o dinheiro dos sindicalizados.
A verdade é que alguma
promessa já poderia ter
sido efetivada, os sindicalizados de Manhuaçu, tem
também a responsabilidade
de fiscalizar e seja uma
entidade que ajude os funcionários utilizando bem
os recursos em benefício
da categoria.

O SAMAL ampliou o
serviço de coleta de lixo e
implantou o plantão para
atendimento no domingo nas
áreas comerciais de maior
movimento, portanto que
geram maior quantidade de
resíduos para serem recolhidos também aos fins de
semana.
Desde o início da nova
administração, o SAMAL
retomou a escala varrição
nas ruas aos sábados. Após
verificar que havia demanda

também no domingo, especialmente por conta de bares
e restaurantes, foi criado o
serviço em escala de plantão
para coleta de lixo.
“Nossa administração
gosta de trabalho eficiente.
Essa ação prioriza o movimento maior de alguns locais
e garante respeito para com
as pessoas que frequentam
o Centro e principalmente
o bairro Coqueiro, que concentra bares e residências. O
objetivo é melhorar o serviço
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SAMAL realiza plantão de coleta de lixo aos domingos
de coleta de lixo que vem
sendo intensificado com a
volta da varrição aos sábados
e agora com o plantão aos
domingos”, explica o diretor
do SAMAL Eron Elias.
Para manter a cidade limpa, o SAMAL pede o apoio
da população no sentindo de
fazer o acondicionamento
do lixo da maneira correta,
bem como na mobilização de
esforços para evitar depositar
materiais em praças, ruas e
avenidas.

“Estamos trabalhando
desde o dia 1° de janeiro para
que não fique lixo acumulado
em lixeiras e nos contêineres.
As ações do SAMAL podem
ser notadas pelas ruas, que
estão mais limpas. Os funcionários estão muito empenhados, o serviço tem dado certo
e a população tem elogiado a
maneira de trabalhar da nova
administração. Precisamos
do apoio de todos para manter a cidade bem cuidada”,
completa Eron Elias.

Morador de Lajinha é internado em Muniz Freire

MUNIZ FREIRE (ES) - Dois
casos suspeitos de febre amarela são registrados no Espírito
Santo. Nas duas situações são
moradores de Conceição do
Castelo. O terceiro suspeito é
um lavrador de 41 anos, que é
capixaba, mas mora na zona rural de Lajinha (MG). Ele chegou
na sexta-feira a Muniz Freira
para ficar na casa de parentes.
A Secretária de Saúde de Muniz

Freira, Juliana de Paula Louzada, contou que ele saiu de Minas
por medo da febre amarela, já
que há um surto da doença.
"Ele apresentava febre, vômito, cefaléia. Os sintomas se
manifestaram há 24 horas e
nesta segunda, ele deu entrada
no Pronto Atendimento, foi
medicado e isolado. Os exames
apresentaram alteração no hemograma e na função hepática,

que podem sugerir doença febril
viral. Ele irá passar por novos
exames”. A Secretaria de Saúde
de Muniz Freire comunicou a
suspeita ao Estado e solicitou
que o município seja incluído na
lista de cidades em que haverá
vacinação, devido à proximidade com outras localidades
com surto.
Com informações do Jornal A Tribuna - Vitória

Aos meus queridos irmãos
a nossa singela homenagem
pela data de aniversário.
Daniel dia 3 e Dejair dia 8 de
fevereiro. Desejamos que
Papai do céu conceda saúde
e felicidades. Parabéns aos
meus caros irmãos.

Halyne Guimarães Cardoso,
dia 31 de janeiro, data de
seu nascimento. A nossa
homenagem de felicidades
e súplicas ao nosso Deus
para que ricas bênçãos sejam
destinadas a você e todos
aqueles que você ama. Parabéns minha querida filha.

Agências Credicaf
Lajinha (MG)
Rua Dr. Rubens Boechat de
Oliveira, 310, Centro
Telefax: 33.3344.1490 –
CEP: 36.980-000
E-mail: lajinha@sicoobcredicaf.com.br
Durandé (MG)
Rua Álvaro Moreira da Silva, 663 - Centro
Telefax: 33.3342.1166 CEP: 36.974-000
E-mail: durande@sicoobcredicaf.com.br
Martins Soares (MG)
Praça Catulino José Dutra, nº
28, Centro
Telefax: 33.3342-2133 CEP: 36.972-000

E-mail: msoares@sicoobcredicaf.com.br
Mutum (MG)
Rua Getúlio Vargas, 196,
Centro - Telefax: 33.33121849 - CEP: 36.955-000
E-mail: mutum@sicoobcredicaf.com.br
Conceição de Ipanema
(MG)
Av. Geraldo de Barros, 148,
Centro
Telefax: 33.3317-1238 CEP: 36.947-000
E-mail: conceicao@sicoobcredicaf.com.br
Ipanema (MG)
Av. Sete de Setembro, 355,

Centro
Telefax: 33.3314-2200 CEP: 36.950-000
E-mail: ipanema@sicoobcredicaf.com.br
Pocrane (MG)
Av. Minas Gerais, 215, Centro
Telefax: 33.3316-1203 CEP: 36.960-000
E-mail: pocrane@sicoobcredicaf.com.br
Chalé (MG)
Av. Cel José Maria Gomes,
338, Centro
Telefax: 33.3345.1368 CEP: 36.985-000
E-mail: chale@sicoobcredicaf.com.br

A cantora Débora Salgado ao
lado da secretária de Cultura
de Manhuaçu Gena

As amigas Marlene, Camila e
Ana da cidade de São João
do Manhuaçu
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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
Vendo 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) 3331-4291
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

LULARES LIGAR PARA (33) 98426-9044
RECALLRua Professor Juventino Nunes,
139 (33) 3331-3232
DIMATEL ELETRÔNICA CLARO HDTV
LIGAR PARA (33) 3331-2033
CENTER CÓPIAS Av. Getúlio Vargas, 574
(33) 98436-5268
SUPRICÓPIAS Av. Getúlio Vargas (33)
3331-3863
GRÁFICA BRASIL Rua Coronel Alberto
Pinto Coelho, 643 (33) 98455-7975
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

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

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

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

MARVAN MODAS Rua Amaral Franco
(33) 3331-1195

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

SAPATARIA FERNANDA CONSERTOS
EM GERAL TRATAR COM (33) 984428179
CASA DO PINTOR Av. Felipe Nacif, 150
(33) 3331-6260
IDEAL CONSTRUÇÃO Av. Salime Nacif,
715 (33) 98419-1902

OUSADIA Rua Amaral Franco (33) 98411-8186

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

VALORIZE CONFECÇÕES Av. Salime
Nacif, 574 (33) 8444-2252

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

AUDÁCIA FEMININA Av. Salime Nacif, 623
(33) 8454-9688

BABYLÂNDIA Rua Antônio Welerson197
(33) 3331-7798

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

EL MODAS Av. Salime Nacif, 438 (33)
98414-1768

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

MARSHMALLOW Av. Getúlio Vargas (33)
3331-5203

JEITO ATUAL MODAS Rua Amaral Franco,
180 (33) 3331-1787

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

SONHO DE VERÃO Av. Getúlio Vargas,
609 (33) 98451-7789

MENINA VENENO Rua Amaral Franco, 35
(33) 98838-3138

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

1000 FESTAS Rua Amaral Franco, 51 (33)
98415-5131

ROTA DO JEANS Av. Salime Nacif, 554
(33) 9942-6084

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

ELÍDER EMBALAGENS Av. Felipe Nacif,
330 (33) 3332-3948

CREME E AÇAÍ Av. Getúlio Vargas, 878
(33) 3331-4298

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
OPA OPORTUNIDADES Av. Salime Nacif,328 (33) 3331-3828
Vendo ponto comercial no centro. Rua Alencar Soares Vargas 19, próximo a Masterclin. Especial para médicos,
dentistas, advogados. R$180 mil com escrit.
Comercial. Tratar Romney 33 984454534
Vendo lote no centro. 156 metros
com escritura registrada. R$ 160 mil. Tratar
Romney 33 984454534
Vendo área 3 mil metros, Ponte da Aldeia. 2 milhões. Tratar 33
984454534 Romney imoveis

SOLAR Rua Desembargador Alonso Starling, 116 (33) 3331-1365
ANA PIRES Rua Monsenhor Gonzalez
(33) 3332-2362

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

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

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

GUANABARA Av. Salime Nacif (33)
3331-1835

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

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

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

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

SMART CELL Rua Antonio Pupin, 17 (33)
3331-8972

SOCIAL RuaAmaral Franco, 279 (33) 3331-5091

BRASIL CENTER ASSISTÊNCIA EM CE-

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

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

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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Vereadores aprovam vários Projetos na
2ª Sessão Extraordinária - 18/01/2017

M

Bolinha

Camilo

ais um dia Extra na agenda para votação de Projetos
de urgência vindos da Prefeitura. Começaram com
a votação das Atas anteriores e prosseguiram para
o Expediente.
ORDEM DO DIA TEM PROJETOS DE RESOLUÇÃO
DA CASA E PROJETOS DE LEIS DO EXECUTIVO
PR 004/2017 – “Altera denominação de cargo de provimento comissionado constante do Anexo I da Resolução 002/95
e dá outras providências”
Este Projeto cria um cargo e altera o nome de outro.
O cargo de Atendente Legislativo que agora é comissionado, passa a vigorar com a denominação de Coordenador Legislativo, mantendo o padrão de vencimento de R$ 2.000,00
Havendo a vacância de um provimento efetivo, criou-se
o cargo de Escriturário Geral para ocupar este cargo. Com
padrão de vencimento R$ 2.500,00, com carga horária de
30 horas semanais. Terá como função manter em dia toda a
escrituração legislativa, inclusive pertinente a organização
do Livro de Leis, além de efetivar as correções necessárias
à adequação de textos submetidos a esta Casa.
Foi aprovado por 9 votos.
PR 005/2017 – “Dispõe sobre a fixação de regras para a
contratação sob a forma de designação de pessoal por prazo
determinado e dá outras providências”
Devido a mudança do antigo cargo de Atendente Legislativo que era efetivo para comissionado, ficou uma vaga. Depois
de criarem o novo cargo efetivo no PR 004 – Escriturário
Geral, agora estão dando as regras para se poder contratar
pessoal, pois sendo cargo efetivo não se pode simplesmente

Mesa Diretora

Paulo Cesar

nomear alguém para a função.
A dúvida ficou quanto ao parágrafo terceiro que diz que se
pode contratar por até 2 meses até a realização de Processo
Seletivo e no primeiro parágrafo autoriza a contratação por
12 meses.
Então explicando: sem o Processo Seletivo pode-se
contratar por 2 meses em caráter emergencial, com o
processo pode-se contratar por até 12 meses podendo
ser prorrogado.
Vereador Renato indagou sobre o parágrafo primeiro do
artigo 3º, mas este foi excluído e alterado na reunião da
Comissão.
Foi apresentada a modificação e o projeto foi colocado
em votação.
Este também descreve detalhadamente todas as obrigações
do cargo.
Foi aprovado por 9 votos.
Câmara Veta Lei de suplementação aprovado em 2016
Veto 001/2017 – Veto à Proposição de Lei 033 /2016.
Um dos últimos projetos aprovados em 2016 foi vetado
pela atual Legislatura.
A discussão girou em torno da elegibilidade do documento
visto pelos vereadores.
O vereador Camilo trouxe uma cópia da Lei que segundo
o mesmo foi promulgada, mas ninguém viu o documento
original.
Os vereadores alegaram que faltou a divulgação oficial
do documento.
Sendo que consta no artigo 97 da Lei Orgânica Municipal,
as normas para a validação das Leis Promulgadas.

Vereadores

Renato

Vereadora Neura

Vereador Renato pediu que retirassem para olhar melhor
essas ‘provas’ apresentadas. Pois no mesmo dia que votaram
essa Lei, votaram outras modificando a Lei Orgânica e esta
não está aqui hoje para ser vetada, mas o pedido de Vista
foi recusado.
O vereador Mustarda disse que ajudou nesta votação e não
cumpriram o combinado de acertar as contas com o povo.
Sendo assim se torna desnecessária.
Houve muita discussão em torno do assunto, e colocado
para votação nominal e foi aprovado por 5 votos favoráveis,
3 contrários e uma abstenção.
VEREADORES AUTORIZAM O EXECUTIVO A
FIRMAR CONVÊNIO COM O HOSPITAL
Projeto de Lei 004/2017 – Altera o artigo 1° da Lei
1480/2016 prorrogando o prazo de convênio com o Associação Hospital Belizário Miranda
Este Projeto vem encerrando toda dúvida e discussão que
se gerou em torno deste assunto na Política.
Esta Lei vem para estender o prazo para vigorar o Convênio
feito nos anos anteriores com o Hospital. Mantendo também
o valor do repasse de R$ 57.500,00.
Acrescido de um parágrafo que determina a prestação de
contas de todos os procedimentos e forma contábil também.
Todos os vereadores parabenizaram o prefeito por
cumprir sua palavra e não deixar que a saúde de Lajinha
retroceda. Pediram a reciprocidade do Hospital para que
facilite o trabalho do Executivo. E após aprovado projeto,
agora ficam aguardando o cumprimento deste convênio
entre as partes.
Foi aprovado por 9 votos favoráveis
Lajinha volta a fazer parte do Circuito Turístico Pico da
Bandeira
Projeto de Lei 005/2017 – “Dispõe sobre autorização para
firmar convênio com a Agência de Desenvolvimento Regional
do Circuito Turístico Pico da Bandeira”
Este projeto também é uma continuidade de anos anteriores,
onde se sabe que este Circuito Turístico é de grande importância para a cidade e região que o integra, pois é feita toda
divulgação da cidade e seus pontos turísticos, convocando
assim pessoas a visitarem os locais.
Participando também do Cadastro para ICM nos anos
futuros.
O vereador Renato parabenizou aos envolvidos e disse que
vê grande desejo de valorizar os Pontos Turísticos da cidade
de Lajinha, e que também possam construir bem esse Projeto
para que no futuro se possa colher, tal qual o ICM Turísticos.
Solicitou a volta da Feira as sextas-feiras como foi no início
e que deu tão certo, e agora está jogado às traças.
Os vereadores Humberto e Camilo, também parabenizaram
o projeto. Camilo disse que diminuíram os repasses, mas que
continuarão participando.
O vereador Paulo César parabenizou por esse gasto menor,
pois economiza e ajuda os cofres públicos e não deixa de
atender as necessidades do turismo.
Foi aprovado por 9 votos favoráveis.
Assessoria de Comunicação
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Moça é assassinada em crime brutal em Santo Amaro
Há crimes que deixa toda a comunidade
revoltada e perplexa. No dia 27 de janeiro
um desocupado Ia Marin, 52 anos, matou a
vendedora Valéria Dornelas, 21 anos, durante
a tarde de sexta-feira, o autor chegou à loja
em que ela trabalhava e deu três facadas no
pescoço da mulher.
A vítima foi socorrida por familiares até a
Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em
Manhuaçu, mas não resistiu e morreu.
Após o crime populares trancaram o autor
no banheiro da loja e acionaram a polícia
Militar, que foi preso e conduzido para a
delegacia de Manhuaçu.
Segundo alguns moradores ele morava em
Belo Horizonte e estava há alguns anos na

comunidade, onde tem familiares no distrito.
O desocupado era viciado em álcool e
drogas.
Ao chegar a delegacia, apesar do forte
cheiro de cachaça, ele alegou que estava
arrependido e que "ficou enfurecido quando
foi questionado sobre uma nota que devia
na loja". Ele afirmou que foi ao local para
comprar um tênis. Apesar de já estar com
a faca.
Segundo alguns moradores de Santo Amaro ele estaria assediando a Valéria desde que
chegou à comunidade e ficava em frente à
loja onde ela trabalhava.
A Valéria era muito carismática, trabalhadora e muito querida em Santo Amaro.

Duas mortes neste final de
semana em Miradouro

Avô é acusado de abusar
da neta de 8 anos

Um homem de 69 anos foi preso pela
Polícia Militar em Abre Campo, acusado de
abusar sexualmente de sua neta de 8 anos. A
ocorrência foi registrada na manhã da sexta-feira, 27/01.
Conforme a ocorrência, uma testemunha disse ter percebido um movimento
em meio a um matagal e, quando verificou, viu o homem em cima da menina,

fez uma pequena gravação no telefone
celular e, em seguida, gritou. O suspeito
fugiu.
O homem – que é avô da menina - foi
localizado em frente a agência do Banco do
Brasil de Abre Campo e conduzido para a
Delegacia de Polícia de Manhuaçu.
A menina foi levada ao hospital não sendo
constatada violência.

Polícia Militar e Polícia Civil prendem autor
de roubo a estabelecimento comercial.

A Vítima acionou a PM relatando que dois
indivíduos armados e com os rostos cobertos
haviam entrado em seu estabelecimento e
roubado 350 reais em dinheiro.
Câmeras de segurança do estabelecimento
registraram a ação dos infratores. Um deles
estava com uma espingarda e o outro com
uma pistola.
As Polícias Militar e Civil desencadearam
ação conjunta e por meio das características
físicas dos indivíduos e das roupas que estavam utilizando no momento do crime, dois
suspeitos foram identificados.
Um deles foi encontrado em casa e admitiu
sua participação no delito. Ele ainda disse
aos policiais o nome do segundo envolvido,
que é menor de idade. Na residência, a PM
recuperou uma parte do dinheiro roubado no
bar. O criminoso informou que as armas e as
roupas usadas por eles no assalto estavam na
casa de um amigo.
O autor recebeu voz de prisão pelos crimes

de roubo a mão armada, fabricação e porte
ilegal de arma de fogo de uso permitido,
pois ele admitiu que fabricou a espingarda
usada no assalto, e corrupção de menores. O
adolescente recebeu voz de apreensão pelo
ato infracional análogo ao crime de posse
ilegal de arma de fogo e favorecimento real.
A Polícia Militar continua em rastreamento para apreensão do menor infrator que
participou do assalto.

Duas pessoas foram baleadas na noite de sexta-feira
(20) na cidade de Miradouro. O jovem Giovani
Rodrigues Alves, de 18 anos,
morreu ao dar entrada no
hospital local. Já o outro baleado foi socorrido e levado
para Muriaé.
As vítimas estavam na
rua Barão do Rio Branco,
no bairro Cruzeiro, quando
ocorreu o crime. Não há
informações sobre a forma
que ambos foram abordados,
nem quantas pessoas teriam
praticado o ato.
Segundo o Boletim de
Ocorrência (BO) da Polícia
Militar, Giovane foi atingido
por um tiro nas costas, do
lado direito. Ele foi socorrido por uma ambulância do
município e levado para o
hospital local, onde chegou
sem vida.
A outra vítima foi socorrida por populares, recebeu
os primeiros socorros ainda
no Hospital de Miradouro e
em seguida foi levada para
o Hospital São Paulo, em
Muriaé. Não foi divulgado
seu estado de saúde.
A Polícia Militar (PM)
realizou rastreamento pela
região, mas até o momento ninguém foi preso por
suspeita de participação no
crime.
Pouco mais de 24h após
registrar o homicídio do
jovem, um outro assassinato ocorreu em Miradouro.
Um homem foi morto a
tiros dentro de sua casa na
comunidade de Santa Bárbara, distrito de Miradouro.
O crime ocorreu na manhã
de domingo (22/01) e até o
momento nenhum suspeito
de envolvimento no crime
foi localizado.
Conforme relatado no
Boletim de Ocorrência (BO)
da Polícia Militar (PM), a

ex-esposa da vítima, que
mora em Miradouro, relatou
que foi informada por telefone sobre o ocorrido por
uma conhecida que mora no
povoado.
A mulher relatou aos militares que ao chegar no
local do crime deparou com
muitas pessoas no interior da
casa. Domingo Montezano
dos Santos, de 40 anos, estava caído com ferimentos na
cabeça e a residência estava
toda revirada.
Segundo o BO, a vítima,
provavelmente, estava dormindo no momento do crime.
A perícia foi acionada e
ao realizar um levantamento
na cena do crime confirmou
que a vítima foi atingida por
pelo menos três disparos no
lado direito da cabeça, além

de encontrar uma cápsula
de pistola calibre .380. Uma
faca de madeira com 15cm
de lâmina também foi recolhida.
O corpo foi levado para o
IML onde passou por exames
de necropsia e depois liberado para os familiares.
Ainda de acordo com
registro policial, a ex-esposa
da vítima disse que há poucos dias Domingos havia
vendido um terreno e provavelmente o fato pode ter
motivado o crime em função
da quantia recebida.
A Polícia Civil (PC) já
iniciou o trabalho de investigação para apurar a autoria do crime e prender o(s)
autor(res).
Acesse nosso parceiro Rádio Muriaé
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Meia?
Português é uma das línguas mais difíceis
do mundo.
Meia, Meia, Meia, Meia ou Meia?
Na recepção do salão de convenções, Fortaleza:
- Por favor, gostaria de fazer minha inscrição no Congresso.
- Pelo seu sotaque vejo que o senhor não é
brasileiro. O senhor é de onde?
- Sou de Maputo, Moçambique.
- Da África, né?
- Sim, sim, da África.
- Pronto, tem palestra agora na sala meia
oito.
- Desculpe, qual sala?
- Meia oito.
- Podes escrever?
- Sessenta e oito, assim, veja: 68.
- Entendi, meia é seis.
- Isso mesmo, meia é seis. Mas, não vá embora, só mais uma informação: A organização
cobra uma pequena taxa se quiser ficar com o
material. Quer encomendar?
- Quanto pago?
- Dez reais. Mas, estrangeiros e estudantes
pagam meia.
- Hmmm! que bom. Aqui está: seis reais.
- Não, não, o senhor paga meia. Só cinco,
entende?
- Pago meia? Cinco? Meia é cinco?
- Isso, meia é cinco.
- Tá bom, meia é cinco.
- Não se atrase, a palestra é às 9 e meia.
- Então, já começou há quinze minutos. São
nove e vinte.
- Não, não, ainda faltam dez minutos. Só começa às 9 e meia.
- Pensei que fosse às 9:05, pois meia não é
cinco? Pode escrever a hora que começa?
- 9 e meia, assim, veja: 9:30
- Entendi, meia é trinta.
- Isso, 9:30... Mais uma coisa, aqui o folder
de um hotel com preço especial para congressista... Já está hospedado?
- Sim, na casa de amigos.
- Em que bairro?
- No Trinta Bocas.
- Trinta bocas? Não existe esse bairro em
Fortaleza, não seria no Seis Bocas?
- Isso mesmo, no bairro Meia Boca.
- O bairro não é meia boca, é um bairro nobre.
- Então deve ser cinco bocas.
- Não, Seis Bocas, entende, Seis Bocas.
Chamam assim por causa do encontro de seis
ruas, por isso seis bocas. Entendeu?
- Acabou?
- Não, senhor... é proibido entrar de sandálias. Coloque uma meia e um sapato...
O africano infartou!

Aulas na rede municipal em
Manhuaçu começam dia 06

A

Secretaria de Educação de Manhuaçu organiza o retorno às aulas. Os alunos da rede municipal
de ensino voltam para as escolas no dia
6 de fevereiro.
A secretária de Educação Luizaura
Januário explica que a mudança do
calendário foi necessária para ajustes e
definições com o início do novo governo
municipal.
O corpo técnico da secretaria trabalha
em ritmo acelerado para suprir toda a
demanda que antecede o período letivo.
Nesta semana, ela realizará reuniões com
os coordenadores e diretores da rede
municipal de educação.
“Foi necessário adiar esse início para a
próxima semana, já que estamos tomando conhecimento de algumas situações.
As escolas estão sendo verificadas. Algumas questões e problemas das partes
hidráulica e elétrica e até demandas de
pequenas reformas estamos providenciando. Dentro do possível, estamos
atendendo e fazendo reparos rápidos”,
pontua.
As reuniões servirão para o contato
entre a Secretária e os responsáveis pelas
escolas. “Daremos orientações gerais

para todos os coordenadores e diretores.
Queremos falar das propostas de atuação
do novo governo e ouvir também as
sugestões deles”, afirma.
Luizaura informou ainda que estão
sendo acertadas parcerias para capacitação de profissionais da área de
educação. “Queremos oferecer cursos
de qualificação para todos os segmentos
de trabalhadores da educação, possibilitando que atuem da melhor forma”,
antecipou.
TRANSPORTE ESCOLAR: Sobre
o transporte escolar, ela diz que foram
feitas reuniões com as empresas que
prestam serviço para a prefeitura.
“Nossa preocupação é muito grande
com a questão da segurança. Estamos
planejando as rotas para atender os
alunos, verificando a documentação dos
motoristas e também as particularidades
que esse transporte tem. Estamos nos
esforçando para ajustar da melhor maneira”, finaliza.
A Secretaria de Obras está priorizando
o reparo e patrolamento nas estradas
das linhas de transporte de estudantes
e o Detran-MG irá fazer as vistorias em
veículos nessa semana.

sete erros

Prefeitura Municipal
Conceição de Ipanema – MG
AV. GERALDO DE BARROS, 192 – CENTRO –
CEP. 36.947-000 - TELE-FAX (33)3317-1211
CNPJ: 18.334.300/0001-72 - e-mail: pmconceicao@gmail.com

DECRETO 014/2017
“Dispõe sobre nomeação de agente político e dá outras
providências”
O PREFEITO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA, no uso de suas atribuições legais, especialmente
amparado pelo artigo 44, inciso II, da Lei Orgânica do
Município, DECRETA:
ARTIGO 1° - Fica nomeado, para o cargo de Diretor de
Departamento de Controle Interno, o Senhor Mayconl Ystwart Pimentel Robadel, inscrito no Cadastro de Pessoas
Físicas sob o número 144.143.816-57.
ARTIGO 2º - Este decreto retroagirá seus efeitos para
o dia 02 de janeiro de 2016.
ARTIGO 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Conceição de Ipanema – Minas Gerais, 24 de janeiro
de 2017.
Grosmane Hermsdorff
Conceição de Ipanema

A Loira Sequestradora
Uma loira estava desempregada há muito
tempo. Não conseguia arrumar trabalho porque nunca passava nos testes de emprego. Um
dia, muito desesperada, resolveu tomar uma
atitude extrema para ganhar dinheiro.
"Vou sequestrar uma criança!", ela pensou.
Então um dia ela foi até um bairro de luxo
e começou a observar. No parquinho ela viu
um menino muito bem vestido que brincava
sozinho. Ninguém estava por perto, e então
ela arrastou o menino até uma moita e foi logo
escrevendo o bilhete:
"Querida mãe, isto é um sequestro. Estou
com o seu filho. Favor pagar o resgate de 10
mil Reais, amanhã, ao meio-dia, atrás da árvore do parquinho. Assinado: Loira Sequestradora."
Então ela pegou o bilhete, o dobrou e entregou para o menino, dizendo: "Agora vai lá
e e entrega esse bilhete para a sua mãe". E o
menino foi embora.
No dia seguinte, a loira vai até o local combinado e encontra uma bolsa. Ela abre e vê os
10 mil Reais. Junto com o dinheiro, encontra
um bilhete direcionado a ela, dizendo:
"Está aí o regaste que você pediu. Só não
me conformo como uma loira pode fazer isso
com outra!"

Luizaura Secretaria Educação

Prefeitura Municipal
Conceição de Ipanema – MG
AV. GERALDO DE BARROS, 192 – CENTRO –
CEP. 36.947-000 - TELE-FAX (33)3317-1211
CNPJ: 18.334.300/0001-72 - e-mail: pmconceicao@gmail.com

DECRETO 013/2017
“Dispõe sobre nomeação de agente político e dá outras
providências”

CURIOSIDADES
Em 1894, Lord Kelvin preveu que máquinas
que voavam erá inconcebível e que o rádio não
tinha nenhum futuro (Ainda bem que ninguém
o escutou...).
A palavra "tênis" foi cunhada por Henry
McKinney, um agente de publicidade da NW
Ayer & Son.
Em 1823, Charles Macintosh inventou o
casaco impermeável, conhecido também como
"gabardines".
Os pneus como conhecemos hoje, cheio de
ar, foram usados em bicicletas antes de serem
usados em automóveis.
O clipe foi inventado pelo norueguês Johann
Vaaler.
O abridor de latas foi inventado 48 anos de-

pois de iniciarem a produção com latas.
Semáforos foram usados antes da chegada
dos automóveis.
Fibra óptica foi inventada em 1966 por dois
cientistas britânicos chamados Charles Kao e
George Hockham, que trabalhavam para a empresa britânica de telecomunicações "Standard".
O jogo Monopoly foi inventado por Charles
Darrow em 1933. Em 1935, ele vendeu os
direitos para George Parker. Parker inventou
mais de 100 jogos, incluindo Pit, Rook, Flinch,
Risco e Clue.
Em 1876, Elisha Gray patenteou o design do
telefone uma hora antes de Alexander Graham
Bell registrar sua patente. Depois de anos de
disputa, a patente foi para Bell.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA, no uso de suas atribuições legais, especialmente
amparado pelo artigo 44, inciso II, da Lei Orgânica do
Município, DECRETA:
ARTIGO 1° - Fica nomeado, para o cargo de Diretor de
Departamento de Recursos Humanos, o Senhor Lucas
Gabriel Alves Cordeiro, inscrito no Cadastro de Pessoas
Físicas sob o número 134.241.686-45.
ARTIGO 2º - Este decreto retroagirá seus efeitos para
o dia 02 de janeiro de 2016.
ARTIGO 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Conceição de Ipanema – Minas Gerais, 24 de janeiro
de 2017.
Grosmane Hermsdorff
Conceição de Ipanema
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Corpo de Russo é enterrado
domingo na Baixada Fluminense
Adriana Mello, ex-mulher
de Russo, estava se emocionou durante a solenidade. "O
Russo foi a pessoa que conheci que mais lutou nessa vida.
Estou conformada porque sei
que ele está descansando. Ano
passado ele foi internado quatro vezes. Ele dizia que não
queria morrer, amava viver.
Nunca vi uma pessoa lutar tanto pela vida", disse ela, em entrevista ao portal EGO.
Já o fã Edson Rosa, de 47 anos, levou um cartaz onde se lia "Je
suis Russo" ("eu sou Russo", em francês) ao velório. "Sou fã dele
há muitos anos. A última vez que o encontrei foi em novembro de
2013. Gostava de tudo no Russo, principalmente quando ele jogava bacalhau no programa do Chacrinha. Esse cartaz eu fiz quando
ele ficou doente, levava para a porta do hospital. Muito triste saber
que ele se foi", afirmou Rosa.
O ex-funcionário da Globo morreu aos 85 anos no sábado (28),
no Rio de Janeiro, por infecção pulmonar. Ele estava internado
havia uma semana no hospital Mário Lioni, em Duque de Caxias.
Russo deixa uma filha, quatro netos e dois bisnetos.

Após ser demitida do SBT, Joyce Ribeiro
assina contrato com a Record
Depois de ter sido demitida do SBT, em janeiro, a jornalista Joyce Ribeiro assinou contrato com a Record e vai estrear na Record
News, apresentando o “Record News Brasil”.
Ela volta à casa que a revelou, pois foi na
emissora que Joyce começou sua carreira na
televisão, apresentando o “Fala Brasil”. As informações são do site TV em Foco.
“Depois de 12 anos de uma relação de trabalho harmoniosa e
que rendeu bons frutos, deixo o SBT, para seguir novos caminhos.
Fica aqui minha gratidão ao grande ícone da TV, Silvio Santos,
pela acolhida e pelas oportunidades recebidas ao longo destes
anos”, disse ela após a sua saída.

Antônia Fontenelle fala sobre separação:
'Prezo pela qualidade'
A julgar pelas últimas declarações de
Antonia Fontenelle, seu casamento com o
empresário Jonathan Costa acabou de uma
forma bastante amigável. A loira esteve
numa premiação na noite de terça (24) e
aproveitou para falar sobre o divórcio, em
entrevista a revista QUEM.
"Que bobagem se esconder. Minha vida é
normal e comum, como a de qualquer outra
pessoa. Os casais se separam. As pessoas ficam desempregadas, mudam o cabelo. A minha vida é assim, também. Não vou fingir que não é."
"As coisas têm ciclos. E ciclos se fecham. O Jonathan é um jovem ávido pelo trabalho, está com um projeto novo e quer acontecer. Os meus casamentos foram todos muito longos e este, infelizmente, só durou dois anos. Prezo pela qualidade. Não vou manter
um casamento quando não estou feliz, só porque vou pensar se o
povo vai falar bem ou mal", desabafou.
Antônia entrega que o rapaz é um ótimo pai, com quem mantém
boa relação. "Me perguntam se eu não perdi com este casamento.
Respondo que não perdi nada, só ganhei", revelou.
A atriz e o empresário têm um filho, Salvatore, de poucos meses.
"A gente se fala, temos um filho em comum, ele tem a chave de
casa, entra a hora que quer, está pagando as contas de casa comigo.
É o meu amor, uma pessoa que tenho orgulho de dizer que é o pai
do meu filho", finaliza.

Fernanda Machado é acusada
de torturar filho e se defende
Fernanda Machado usou as
redes sociais nesta quinta-feira
(26) para rebater as críticas que
recebeu de internautas a respeito
dos cuidados que tem com o filho,
Lucca.
A atriz começou o desabafo
contando que colocou o garotinho
para dormir sozinho em seu berço
e foi acusada de deixar o menino
em risco.

"Para todas as mães que já foram julgadas: Desde quando colocar um bebê para dormir no berço é crime?! Ontem [dia 25], postei
um vídeo do Lucca dormindo em pé no berço. Ele sempre vai para
o berço depois do mamá, sonolento, mas acordado, e lá ele brinca,
faz uma ginástica do sono que eu adoro assistir pelo monitor [...]
Fui acusada de estar torturando meu filho, deixando ele sozinho no
berço, de estar colocando ele em risco, de não amá-lo, de não dar
colo”, iniciou.
A artista comentou ainda sobre a decisão que tomou de não deixa-lo dormir com ela na mesma cama.
“Eu acho lindo a cama compartilhada, tentei nos primeiros meses, mas eu não conseguia dormir de medo de sufocar meu bebê.
Por isso desisti dessa opção e o Lucca foi para o berço, mas isso
não quer dizer que eu não amo meu filho, que não dou colo para o
meu filho, que não atendo meu filho quando ele precisa", contou.
A famosa explicou também que Lucca dorme sozinho desde os
4 meses.
"O Lucca dorme a noite toda desde os 4 meses, no berço dele,
no escurinho e no silêncio do quarto dele, sem tortura alguma, isso
aconteceu de uma maneira natural. Eu acredito que dormir cedo,
no quarto dele, no silêncio e no escuro, são hábitos saudáveis de
sono, e não tortura e nem falta de amor."
Por fim, Fernanda mandou um recado: "Não sou a mãe perfeita,
nem quero ser, não preciso provar para ninguém que sou boa mãe,
só quero dar o meu melhor para ele, amar e curtir cada segundo do
crescimento dele. A cada minuto que passa ele me ensina que eu
nada sei e que a única certeza é o amor! Meu maior sonho era ser
mãe, por isso resolvi abrir mão de muita coisa da minha vida para
ser mãe em tempo integral, para estar 100% do lado dele, porque é
o que o meu coração me pede, é maior do que qualquer outra coisa.
E nessa jornada como mãe, não me faltam dúvidas, mas também
não me falta amor para dar, tenho me doado de corpo e alma, dou
muito colo, amamento há 19 meses em livre demanda e desde que
ele nasceu a única pessoa que o coloca para dormir sou eu”.

Miss Brasil revela preconceito por ser negra
Raissa Santana, Miss Brasil 2016,
usou seu perfil no Facebook, no domingo (29), para fazer um desabafo a respeito dos desafios que enfrentou desde a
adolescência. A modelo, que disputou o
Miss Universo, contou que foi abandonada pelo pai, e sofria bullying por ser
"negra e feia".
"Às vezes, nas nossas vidas, acontecem coisas que vão além do nosso entendimento. Quando Deus tem um plano para nós, Ele planta esse sonho como uma semente em nossos
corações. E essa semente Ele plantou em mim antes mesmo de eu
nascer, plantou uma semente em uma garotinha que veio de uma
família muito simples, de uma mãe muito guerreira que a criou
com muita garra, porque o seu pai não aceitou a garotinha. Mas
essa mãe bateu no peito e criou cinco lindos filhos, e essa garotinha foi uma guerreira junto com sua mãe! Essa menina era muito
alegre e esbanjava sorrisos para todos que se aproximavam [...]",
escreveu a beldade.
Raissa destacou ainda que, apesar das adversidades, tem muito
orgulho da vida simples que levava e sonha com um mundo justo
para todos.
"Ela não tinha a autoestima muito alta e em sua adolescência sofreu muito preconceito e bullying porque era feia e negra. Era feia
por fora como uma lagarta quando vai se transformar em uma borboleta, aquelas pessoas não a olhavam de verdade, não viam que o
que ela tinha de mais lindo estava por dentro. Até que Deus falou:
‘Vou começar a agir na vida dessa garotinha e enviou dois anjos @
pauloquinalia e @ivandroalmeida que olharam e viram algo. Hoje,
ela está muito feliz porque sua missão já está sendo cumprida, ela
mudou vidas, mesmo com um simples sorriso ou assumindo seu
cabelo, a cor de sua pele, sendo mulher que conquistou seu espaço,
que quer um mundo mais justo e igualitário para todos. Esse é o
seu destino!", completou.

Cláudia Abreu e Gianecchini discutem em
estúdio da Globo
Os atores Cláudia Abreu e Reynaldo Gianecchini protagonizaram uma
discussão feia durante as gravações
da novela “A Lei do Amor”, na última
quarta-feira (25), dentro de um estúdio
da TV Globo, no Rio de Janeiro.
De acordo com o colunista Leo Dias,
do jornal O Dia, o clima entre eles esquentou por causa de uma cena. Na hora de gravar, Gianecchini
queria fazer de um jeito, enquanto Abreu queria fazer de outro. O
ambiente ficou tão pesado que nem a diretora quis se envolver. Já
a equipe de produção ficou sem entender nada.
Mas como são grandes amigos, os atores acabaram conversando
no dia seguinte e tudo ficou bem entre eles.
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Marquezine barra periguetes em
festa de Neymar e o proíbe de pisar
na casa de Sheik
Neymar fez no Réveillon em sua
nova mansão em Mangaratiba, no
Rio de Janeiro.
A convidada de honra foi Bruna
Marquezine, claro, e foi ela quem comandou a lista de convidados (principalmente das convidadas).
O blog apurou que vááááááárias
periguetes que haviam sido convidadas ficaram de fora. Foram barradas
pela atriz. E ficaram super decepcionadas, tadinhas. Bruninha fez Neymar chamar alguns casais de famosos
e deixar de lado o povo que adora ver o circo pegar fogo, as moças
desinibidas etc. Ela exigiu que fosse uma festa mais familiar.
Foram convidados casais como Angélica e Luciano Huck, o pagodeiro Thiaguinho e a ex-Chiquitita Fernanda Souza, o cantor Alexandre
Pires, a mulher e os filhos, o surfista Gabriel Medina com a namorada.
E tem mais um detalhezinho:
Emerson Sheik, vizinho de Neymar em Mangaratiba, fez uma festança em sua mansão com vááááaaárias mulheres e pessoas solteiras.
Ney foi convidado, mas Bruna o proibiu de pisar lá até para falar
feliz Ano Novo. O funkeiro Naldo Benny cantou na festa de arromba de
Sheik (para 300 convidados).

Com cabeça raspada, Eike Batista
é transferido de presídio
O empresário Eike
Batista deixou o presídio Ary Franco, na
Zona Norte do Rio,
por volta das 13h30
de segunda-feira (30).
Com a cabeça raspada
e uniforme de detento,
ele foi colocado dentro
de uma viatura, carregando um travesseiro
na mão, rumo ao Complexo Penitenciário de
Gericinó, em Bangu, na
Zona Oeste.
O empresário, que era considerado foragido e estava em Nova
York, foi preso ao desembarcar no Galeão, pela manhã.
Segundo as primeiras informações, após a triagem no Ary Franco, foi decidido que o empresário ficará na Cadeia Pública Bandeira Stampa, conhecida como Bangu 9. O motivo seria a falta de
segurança na penitenciária, segundo o Jornal Hoje.
Por não ter nível superior, Eike não pode ir para Bangu 8, mesmo presídio em que está o ex-governador Sérgio Cabral e outros
presos durante as operações Calicute e Eficiência, desdobramentos
da Lava Jato.
Segundo agentes do Serviço de Operação Especiais da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), que fizeram o tranporte
de Eike para Bangu, o Bandeira Stampa é uma cadeia em que não
há domínio de facção criminosa. As celas são para até seis presos,
que costumam trabalhar dentro das próprias unidades prisionais –
por isso, ganharam o apelido de "faxina".

Mara faz insinuação sobre Eike Batista:
'Vai virar mulher na cadeia'
Na quinta-feira (26), a apresentadora
Mara Maravilha surpreendeu a todos
com um comentário no programa “Fofocalizando”, onde divide a apresentação
com Décio Piccinini, Leão Lobo, Mamma Bruschetta e Leo Dias.
Durante um bate-papo com os colegas
da atração, Mara insinuou que o empresário Eike Batista poderia “virar uma mulher” na cadeia com os
outros presos. O comentário foi feito após a notícia de que o ex-milionário poderá ir preso a qualquer momento. “Vai virar Eika!
É isso que acontece em um local com muito macho, ai virar uma
mocinha lá”, disparou a apresentadora.

Romário fecha hotel em Búzios
para festa de aniversário
O ex-jogador Romário vai fazer uma grande festa em Búzios,
no Rio de Janeiro, neste fim de semana. Ele vai completar 51 anos
e decidiu fechar um hotel de luxo para seus convidados poderem
aproveitar o evento. A diária na suíte que o aniversariante ficará
hospedado custa cerca de R$ 1.300,00.
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Prefeita Cici Magalhães autoriza início da obra da creche pró-infância de Vilanova

E

m setembro, o distrito de
Vilanova terá uma creche
modelo Pró-Infância
Tipo 2. A ordem de serviço
para o início da construção foi
entregue na manhã de sábado, 28/01, pela Prefeita Cici
Magalhães em ato realizado
com a presença do Deputado
João Magalhães, vice-prefeito
Renato da Banca, secretários
municipais, vereadores e lideranças comunitárias.
A entrega da ordem de serviço foi bastante comemorada.
Para se ter uma ideia, o recurso
para construção da creche foi
viabilizado pelo deputado João
Magalhães em 2011, ainda
quando era deputado federal.
Mesmo disponível nesse período todo, somente agora, a obra
é iniciada.
Presente à cerimônia, o
deputado João Magalhães
comemorou a entrega da ordem de serviço: “Fico feliz,
pois é providência divina, passados tantos anos e essas obras
não foram iniciadas. Deus me
deu o privilégio de estar aqui
ao lado da Cici, do Renato e
os vereadores para participar
do início dessa construção da
creche em Vilanova”.
O deputado ainda reforçou
que essa obra é parte do projeto
de construção de creches na
cidade (ao lado do CAIC – no
bairro Alfa-Sul) que já foi iniciada e ainda outras duas em
Santo Amaro de Minas e em
São Sebastião do Sacramento.
“Esse dinheiro ficou disponível
e não iniciaram durante o
mandato passado. Do mesmo
modo que consegui essas verbas em 2011, a nossa intenção

é conseguir recursos, nesses
quatro anos, para termos uma
creche em cada distrito. Nós
sabemos que os pais precisam
trabalhar e necessitam de um
lugar seguro para deixar seus
filhos. Nada melhor que uma
creche modelo Pró-infância
com toda a estrutura”.
A Prefeita Cici Magalhães
falou também de sua alegria
para o início de mais uma
creche. “Estamos fazendo um
cronograma de diversas obras
que estão previstas para serem
lançadas. Além da creche,
queremos agilizar a reforma
e ampliação da escola municipal e ainda vamos construir
uma UBS (Unidade Básica de
Saúde) tipo II em Vilanova.
Quero levar o máximo de obras
para os distritos e os bairros
nesses quatro anos e estamos
trabalhando por isso”, afirmou.
Cici Magalhães citou que é
muito importante ter um bom
relacionamento com os governos estadual e federal. “Mesmo
em momento de crise, temos
buscado recursos para serem
aplicados em Manhuaçu. Esses recursos da creche, por
exemplo, foram conseguidos
pelo deputado João Magalhães
em 2011, quando era deputado
federal, e somente agora efetivamente estão sendo utilizados, com o início dessa obra”,
pontuou a prefeita.
O vice-prefeito Renato da
Banca também fez questão
de agradecer ao deputado
João Magalhães por conseguir
os recursos e lembrou que
“Vilanova recebe o investimento dessa magnitude para o
bem estar das crianças”.

A Secretária de Educação,
Luizaura Januário, considera
que esse é o início da concretização de um sonho das
famílias vilanovenses. “A comunidade de Vilanova cresce a
cada dia e precisa de mais unidades escolares, especialmente
para atendimento à educação
infantil de zero a três anos de
idade. Isso vai atender uma
demanda da população”.
Ela anunciou ainda que estão
tomando providências para liberar o início da obra de reforma
e ampliação da escola municipal. A secretária explicou que
está dependendo apenas de
questões burocráticas entre a
Prefeitura e o Estado. “É uma
escola grande, onde temos as
atividades de educação infantil
e fundamental da rede municipal e a Educação de Jovens e
Adultos e o ensino médio da
rede estadual. Precisamos
de espaço, pois o número de
matrículas está crescendo. A
escola está bem deteriorada
pelo tempo e pela falta de manutenção. Queremos tranquilizar a comunidade, que estamos
agilizando isso”.
A G R A D E C I M E N TO : A
cerimônia teve a presença do
Presidente da Câmara Municipal, Jorge Augusto Pereira,
acompanhado dos vereadores
Cabo Ferreira, Adalto de
Abreu, Paulo Altino, José
Geraldo Damasceno, Juarez
Elói, Cléber Benfica, Rogério
Filgueiras, Gilson César, Administrador Rodrigo, Vantuil Martins, Berenice Ferreira,
Elenilton Martins e Tony Mix.
O presidente Jorge do Ibéria
comemorou o início da obra

reconhecendo sua importância para o distrito. “Vilanova
precisa de atenção na área
de educação. Temos uma demanda grande pela creche e
com certeza o distrito recebe
uma das mais importantes
conquistas da sua história”.
Em sua fala, ele também
ressaltou o reconhecimento
aos parceiros desse projeto:
“Quero agradecer ao deputado João Magalhães, a nossa
Prefeita Cici, o vice Renato, a
todos os vereadores que estão
apoiando esse início de gestão,
aos secretários. Estamos esperando essa creche e pedimos
que fosse iniciada várias vezes. Agora, o nosso sonho está
se realizando. Quero elogiar

aqui especialmente a Prefeita
Cici Magalhães que está se
empenhando para cumprir os
compromissos de campanha e
para colocar essas obras para
começar”, finalizou Jorge do
Ibéria.
O vereador Gilson César
(Gilsinho), que também representa o distrito de Vilanova,
considerou que agora a comunidade está recebendo a atenção que merece da prefeitura.
“No mandato passado, não
havia previsão dessa creche
vir para o distrito. Sabíamos
da indicação do Deputado
João Magalhães, mas faltava
o terreno. Nos dedicamos,
mesmo com a dificuldade
que era dialogar com a gestão

passada, mas contamos com o
apoio da engenheira Luciane
Otoni e do João Amâncio
para convencer que Vilanova
precisava dessa creche. Deixo
meu agradecimento à Prefeita
Cici Magalhães e ao Deputado
João Magalhães e a todos que
estiveram comigo nessa batalha”, completou Gilson César.
A creche do Pró-Infância que será construída em
Vilanova, ao lado da Escola
Municipal, seguirá o padrão
2 do FNDE, com capacidade
de atendimento de até 200
crianças em dois turnos.
O investimento é de R$
1.062.731,71 e a previsão da
construtora é entregar a obra
até setembro.

