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Distribuição gratuita

Circulação: Território do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Prefeitura de Manhuaçu Prefeita Cici prestigia
presta contas do último inauguração da segunda
subestação da Energisa
quadrimestre de 2016
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EDITORIAL

D

Fabricando Impostos

omingo, dia 19 de fevereiro, ou seja, apenas 50 dias após o início do
novo ano, o brasileiro atingiu a marca de R$ 300 bilhões pagos em
impostos nas três esferas do poder somente em 2017. É isso mesmo!
Em 50 dias, as prefeituras, governos estaduais e governo federal encheram as
burras com 300 bilhões de reais que saíram do bolso do trabalhador e do setor
produtivo brasileiros. A marca recorde deve ser atingida pelo Impostômetro,
serviço criado pela Associação Comercial de São Paulo (ACSP) para pedir em
tempo real o volume de impostos que o cidadão paga, por volta das 11 horas
de domingo e cabe lembrar que o volume de R$ 300 bilhões em impostos foi
atingido no ano passado no dia 21 de fevereiro, ou seja, a fome arrecadadora
dos governos está maior neste ano. Isso ocorre porque a carga tributária é cada
vez maior e incide em efeito cascata sobre tudo que é produzido, a ponto de o
contribuinte pagar duas e até três vezes o mesmo tributo, sobretudo o Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), na esfera estadual, e o
Imposto Sobre Serviço (ISS), na esfera municipal.
Levantamento realizado pelo Instituto
Fale com a redação
Brasileiro de Planejamento e Tributação
contato@jm1.com.br (IBPT) sobre os produtos consumidos no
(33)3331-8409
carnaval, por exemplo, revela o abuso tributário do governo. A caipirinha, por exemplo,
um dos produtos típicos do Carnaval, tem carga tributária de 76,66%, sendo
1,65% referente ao PIS, 7,60% à Cofins, 25% ao ICMS, 35% ao IPI e 7,41%
a outros tributos. Mais: uma máscara de lantejoulas é tributada em 42,71%,
sendo que 1,65% é destinado ao PIS, 7,60% à Cofins, 18% ao ICMS, 12%
ao IPI e 3,42% a outros. Nem o confete e a serpentina escapam da fome
tributária do governo, com 43,83% de seus preços são cobrados para pagar
tributos, sendo 1,65% para o PIS, 7,60% vão para a Cofins, 25% vão para o
ICMS, 5% vão para o IPI e 4,58% vão para outras destinações. Em meio a
tanto imposto, uma pergunta não quer calar: para onde está indo todo esse
dinheiro se o cidadão tem cada vez menos acesso aos serviços públicos essenciais? Criado em abril de 2005, o Impostômetro chegou ao final daquele
ano marcando uma arrecadação de R$ 550 bilhões nas três esferas de poder,
com esse montante saltando para R$ 816 bilhões no ano seguinte quando
houve a contabilização integral dos 12 meses e atingiu a marca de R$ 925
bilhões em 2007 para, pela primeira vez na história, superar a marca de R$
1 trilhão em 2008.
Em 2009 o volume de imposto arrecadado nas três esferas do poder ficou
em R$ 1,088 trilhão em impostos federais, estaduais e municipais, e em 2010
foram R$ 1,3 trilhão arrecadados por prefeituras, governos estaduais e governo federal. Desde 2014 o volume arrecadado em impostos por ano passa de
R$ 2 trilhões e somente neste ano já são R$ 300 bilhões, comprovando que
o Brasil pratica uma política tributária nefasta para o contribuinte, perdendo
em arrecadação para países como a Itália e França, mas arrecadando o mesmo
que Alemanha e Canadá. Contudo, se comparada a renda per capita anual
do Brasil com a de outros países que arrecadam aproximadamente o mesmo percentual do Produto Interno Bruto (PIB), os contribuintes brasileiros
ficam em desvantagem porque mesmo pagando quase a mesma quantidade
de impostos recebem de volta muito menos serviços de saúde, educação,
segurança, habitação, saneamento, cultura, esporte e lazer. É uma situação
que não deveria ocorrer, mesmo porque quando o dia 31 de dezembro chegar
serão mais de R$ 2 trilhões em impostos.
O fato é que de janeiro a 31 de maio, o brasileiro trabalhará apenas para
pagar tributos como o Imposto de Renda, IPTU, IPVA, PIS, Cofins, ICMS,
IPI, ISS, contribuições previdenciárias, sindicais, taxas de limpeza pública,
coleta de lixo, iluminação pública e emissão de documentos. Mais: os 150
dias trabalhados pelo brasileiro só para pagar impostos ultrapassam países
como México, onde a carga tributária consome 91 dias de trabalho; o Chile,
que consome 92 dias; a Argentina, com 97 dias; os Estados Unidos, com
102 dias; a Espanha, com 137 dias e a França onde o contribuinte trabalha
149 dias por ano para pagar impostos. A carga tributária do brasileiro só
não é mais pesada que a da Suécia, onde o contribuinte trabalha 185 para
pagar impostos. Pelo andar da arrecadação, com o país atingindo a marca de
R$ 300 bilhões neste domingo, é muito provável que num futuro próximo
o país esteja arrecadando R$ 3 trilhões em impostos por ano, enquanto a
população terá serviços públicos cada vez mais pior.
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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

Plenitude, Prosperidade e Abundância
Você é o criador de sua própria realidade. Você
é responsável pelo seu sucesso ou insucesso.
E, para sua alegria, o Universo conspira a favor
de cada um de nós.
Se é assim, é imperativo ter em mente pensamentos positivos, acreditar em nossa própria
força, possuirmos relacionamentos com pessoas
de sucesso e confiar em Deus.
Albert Einstein formulou a equação que informa
que a energia é igual a massa multiplicada pela
velocidade da luz ao quadrado. E=m.c2
Ora, isso significa que tudo que possui energia
possui massa e que qualquer massa possui
energia.
Isaac Newton formulou a equação da gravitação
universal e ela mostra que dois corpos atraem-se
com força proporcional às suas massas.

Essas duas informações são absolutamente
corretas e quando você as associa, descobre
que tudo que possui energia, possui força de
atração.
Os nossos pensamentos possuem energia e o
que pensamos tem força de atração e esta força
de atração precisa ser utilizada para sua plenitude
e prosperidade e abundância de vida.
O que você precisará fazer? Vigiar seus pensamentos, isto é, só pensar coisas positivas e ter fé
em você e em Deus e ficar sempre bem relaxado
e sem estresse.
A sua criatividade fará o resto….
Glória a Deus!
João Antonio Pagliosa
www.palestrantejoaopagliosa.blogspot.
com.br
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Documentos: o que e por
quanto tempo guardar?
Os credores têm prazo para exigir o pagamento de contas.
Passado esse período, a dívida prescreve e não pode mais
ser cobrada. É recomendável guardar o recibo de quitação
anual até a data da prescrição das dívidas. Guarde por 5 anos:
tributos municipais, estaduais e federais; água, luz, telefone
e gás; assistência médica; mensalidade escolar; honorários
de profissionais liberais (advogados, médicos, dentistas etc;
cartão de crédito e condomínio. Guarde por 3 anos recibos
de aluguel e por 1 ano os dos seguros e despesas em hotéis.
Outros prazos: financiamento de imóvel, até o registro
da escritura; consórcio, até que a administradora oficialize
a quitação e a transferência do bem para o nome do comprador; bens duráveis (eletrodomésticos, automóveis etc), até o
vencimento da garantia.

Janot pede para Aécio depor sobre
Furnas no STF
São Paulo - O procurador-geral da República, Rodrigo
Janot, pediu ao ministro Gilmar Mendes, do Supremo
Tribunal Federal, que sejam tomados os depoimentos do
presidente nacional do PSDB, senador Aécio Neves (MG),
do ex-ministro José Dirceu, do senador cassado e delator
Delcídio Amaral (sem partido-MS) e do ex-secretário-geral
do PT Silvio Pereira sobre a existência de um suposto esquema de corrupção em Furnas.
Caso Gilmar, relator do inquérito no STF, autorize a convocação, será a primeira vez que Aécio vai depor sobre o
caso da estatal federal de energia.
"Os elementos informativos já reunidos nos autos apontam
para a verossimilhança dos fatos trazidos pelos colaboradores
(uma suposta partilha de propina entre políticos) e denotam
a necessidade de aprofundamento das investigações, notadamente quanto ao envolvimento de Dimas Fabiano Toledo
(ex-diretor de Engenharia da estatal) no evento criminoso e a
sua relação com o senador Aécio Neves", escreveu Janot no
pedido protocolado no STF na quinta-feira passada, dia 23.

Para que serve o Conselho
de ética dos partidos?
A única solução
para o Brasil é a
intervenção
Sinceramente, depois de ouvir tanta corrupção, tanto
desmando, tanta
ladroagem e tanta
insegurança, você
acredita na justiça,
você acredita nos
governantes, você
acredita no congresso, acredita no
SUPREMO TRIBUNAL FEREDRAL?
O que todo brasileiro sabe é que se aplicar a lei, se fizer
justiça irá faltar vagas nos presídios. Veja esta matéria abaixo
de compra de votos.

Ex-Odebrecht diz que pagou por apoio
do PDT à chapa Dilma-Temer
O ex-diretor da Odebrecht Fernando Reis disse em depoimento ao ministro do Tribunal Superior Eleitoral Herman
Benjamin que foi incumbido de repassar R$ 4 milhões à
tesouraria do PDT em troca do apoio do partido à reeleição
da chapa Dilma-Temer.
Esta é a primeira vez que, nesse processo, é feita menção à
compra de apoio político para a campanha da reeleição.
Esta é uma afirmação considerada grave por advogados
eleitorais, pois compra de apoio político é um dos motivos
para a cassação de uma chapa eleitoral.
No depoimento, Reis disse que coube a ele fazer o repasse

porque ele mantinha boa relação com integrantes do PDT.
Na noite de quinta-feira, a assessoria do PDT divulgou a
seguinte nota, do presidente do partido, Carlos Lupi (leia a
íntegra):
Em primeiro lugar é importante esclarecer que o ônus da
prova cabe ao acusador;
O PDT foi o primeiro partido político que declarou oficialmente apoio à chapa de Dilma Roussef. Foi no dia 10 de
junho de 2014, quando a então candidata Dilma Roussef foi ao
partido em ato público amplamente divulgado pela imprensa.
Isso já comprova, diante das datas apresentadas pelo delator,
que o anúncio aconteceu meses antes do suposto pagamento.
O PDT irá agir no âmbito da Justiça e tomar as medidas
necessárias para que o delator comprove o que afirmou. Para
nós está clara a tentativa de ganhar algum tipo de benefício
contra seus crimes, inventando calúnias contra o PDT.

EM DEFESA DO CONSUMIDOR

.

emdefesadoconsumidor@emdefesadoconsumidor.com.br

Telefonia mais barata? Pode ser. É esperar para crer...
A reclamação é bastante em todo o Brasil, o consumidor anda
tão descrente das agências reguladoras, que ficou desconfiado
com o anúncio da Anatel, de que as tarifas de interconexão
(remuneração do uso de rede) entre as empresas de telefonia
fixa e móvel foram reduzidas a partir de 25 de fevereiro. Na
prática, a medida resultará na redução dos preços cobrados
por ligações locais e interurbanas. A Anatel informou que os
valores das chamadas locais de fixo-móvel terão redução de
16,49% a 19,25%. Já as ligações interurbanas terão queda
entre 7,05% a 12,01%. Elas vão continuar caindo ano a ano
até 2019. Ao mesmo tempo em que a tarifa é reduzida, as
empresas de telecomunicações do país devem aumentar os
investimentos na ampliação das redes de dados, na qualidade
de serviços e de atendimento aos consumidores. As tarifas
de interconexão foram usadas para subsidiar a instalação de
redes. É ver para crer.
Casal é indenizado após longa espera em aeroporto: A
VRG Linhas Aéreas foi condenada a indenizar uma família
que precisou aguardar cerca de 10 horas para obter informações sobre o voo, que acabou sendo adiado para o dia
seguinte. O casal adquiriu passagens com destino a Salvador/BA, com o intuito de aproveitar as férias, tendo a data
marcada para o dia 19/06/2016. Por volta das 08h30min,
foram avisados de que a partida estava atrasada devido à
neblina, mas que às 13h, o tempo já estava aberto, e as
demais companhias já alocavam seus passageiros. Somente
após 10 horas de espera no aeroporto, foram informados
que nenhum voo da ré partiria naquele dia, sem maiores
esclarecimentos. O casal então retirou suas bagagens e
voltou para a casa, embarcando somente no dia seguinte,
quase 24h após o previsto.
A companhia foi condenada a indenizar por danos morais
(R$ 4 mil para cada autor) e materiais relativos à alimentação, transporte e à diária de hotel não usufruída em razão
do atraso, totalizando o valor de R$ 1.035,60.
Segundo Átila Alexandre Nunes, coordenador do serviço
Reclamar Adianta.com.br a situação se agravou pelo fato de
a autora estar grávida e acompanhada de sua filha pequena,
de 2 anos, que teve de partilhar da espera desgastante junto
com seus pais.
Proteste, reclame e denuncie: No Programa Reclamar
Adianta os consumidores podem reclamar, protestar e denunciar livremente. Transmitido de segunda a sexta-feira,
de 10h ao meio dia, pela Rádio Bandeirantes AM 1360 o
programa também pode ser acompanhado pela internet:
www.reclamaradianta. br ou pelo Facebook Programa
Reclamar Adianta. Whatsapp: 21-993289328.

E sabe o que é legal?
É saber que você pode planejar passeios que oferecem ainda
mais mecanismos para afastar o estresse.
Tudo isso sem gastar muito.
E sabe o que é fundamental?
É entender de uma vez por todas que o nosso corpo precisa
destas pausas para conseguir o pleno e bom funcionamento.
Uma das razões para a atual epidemia de estresse é, inclusive, a falta de tempo para ter tempo.

Existe uma máxima que o “ócio atrapalha os negócios”, uma
furada por completo que – acredite em mim – não é revertida
em maior faturamento no fim das contas.
Levanta a mão aquele que não conheceu o funcionário mais
dedicado da empresa, que fazia horas extras em sequência,
que abdicou da vida para se entregar ao trabalho e foi um dos
primeiros da lista de corte quando a mesma empresa precisou
apertar os gastos?
Há ainda uma outra corrente que é preciso agregar “funcionalidades” para os nossos descansos, seguindo a já mundialmente famosa teoria do “ócio criativo”.
Sobre ela não sou totalmente contrário, mas defendo que
– mais do que o emprego, a família ou os amigos – é a saúde
que deve hastear a bandeira da vida social com qualidade.
É em nome dela que os passeios, diversão e o nada – absolutamente nada – devem entrar para a sua lista de planejamento.
Como se fosse lógico, é assim que você assiste o estresse
partindo e a disposição chegando. E isso não necessariamente
deve ser feito para você ficar mais criativo do ponto de vista
profissional, entende?
Falo isso por mim mesmo, que hoje – ao olhar minha agenda – enxergo: - Operar pacientes; - Terminar o curso; - Ir ao
cinema; - Namorar; - Descansar.
Incluí, definitivamente, a vida social na minha planilha de
gerenciamento do estresse. Então, separei 3 sugestões que ajudam a incluir o descanso e a colocar a sua vida social na rotina.
Espero que goste. E divirta-se (e descanse)

Câmara aprova criação de documento
único de identidade
Projeto ainda
passará pelo Senado e, se aprovado, deverá ser
sancionado pelo
presidente Michel
Temer
A Câmara dos
Deputados aprovou na terça-feira
um projeto de lei
que cria o Documento de Identificação Nacional (DIN),
que reúne todos os dados dos brasileiros em um só documento de tecnologia de chip. Agora, projeto será enviado
ao Senado e, se aprovado, deverá passar pela sanção do
presidente Michel Temer.
De acordo com a agência Câmara, o DIN dispensará a
apresentação dos documentos que lhe deram origem ou
nele mencionados e será emitido pela Justiça Eleitoral,
ou por delegação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a
outros órgãos, podendo substituir o título de eleitor.
O documento será impresso pela Casa da Moeda e o
CPF será usado como base para a identificação do cidadão.
Fonte: Revista Veja
É permitida a reprodução, total ou parcial, do conteúdo
publicado no Portal PolicialBR desde que citada a fonte.
As matérias aqui transcritas estão em conformidade
com os termos do artigo 46 da Lei nº 9.610, de 19 de
Fevereiro de 1998.
F o n t e P o l i c i a l B R : h t t p : / / w w w. p o l i c i a l b r.
com/2017/02/23/camara-aprova-criacao-de-documento-unico-de-identidade/#ixzz4a4cZJebl
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CANTINHO DE FÉ

SANTOS E PECADORES
"o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho”.
Na Constituição, o artigo 7º (inciso XXVI) prevê claramente

SUPLENTE LEVOU R$80 MIL
POR 6 DIAS DE MANDATO
Wirlande da Luz, suplente de Romero Jucá (PMDB-RR),
virou senador quando o titular foi nomeado ministro do
Planejamento de Temer, mas ficou na vaga por só 4 dias
úteis, entre 17 e 23 de maio. O senador por 6 dias Wirlande da Luz só participou de uma sessão do Senado e não
apresentou um único projeto, mas embolsou R$67.526 de
“ajuda por início e fim do mandato”, além de R$11.662 da
cota parlamentar.
RELÂMPAGO E O TROVÃO

Nem precisava, a Constituição já o determina, mas a Justiça do Trabalho tem castigado severamente empregadores
que o celebram.
PEGOU MAL
Segue a estratégia petista de tentar desqualificar o juiz
Sérgio Moro. Até José Roberto Batochio, experiente defensor do ex-ministro Antonio Palocci, tentou tirar Moro do
sério. Não conseguiu. Ficou mal para ele.
DEZ MEDIDAS URGENTES

Wirlande foi tão senador quanto Jucá foi ministro. O mandato foi entre o relâmpago do impeachment e o trovão da
delação de Sérgio Machado.

O senador Ataídes de Oliveira (PSDB-TO) pedirá nesta terça urgência do projeto que resgata o texto original das Dez
Medidas Contra a Corrupção, de autoria do MPF. Para ele,
“o projeto foi desvirtuado”.

BOLSO CHEIO

PRIMEIRO AQUI

Virginio de Carvalho foi outro a faturar no Senado. Em dois
meses de mandato, recebeu R$220 mil entre salários, ajuda de custo e “cotão”.

Leitores do portal Diário do Poder souberam na quinta o
que jornalões só descobriram nesta segunda: ex-líder na
Câmara, o deputado André Moura (PSC-SE) assumiu a Liderança do Governo no Congresso.

ESCRITÓRIO DE APOIO?
Se Wirlande não teve tempo de montar o gabinete, Carvalho contratou 14 servidores em Brasília e montou escritório
de apoio com outros 19.
NA NOSSA CONTA
Os 21 suplentes que exerceram mandato, receberam mais
de R$1,4 milhão só de ajuda de custo, fora salários, auxílios e cota parlamentar.
HÁ 92 OBRAS DE PRESÍDIOS PARADAS NO BRASIL
Anunciada em 2013 pelo governo Dilma, a obra da 5ª penitenciária federal no complexo da Papuda, em Brasília,
ainda não foi concluída, a exemplo de outras 91 obras de
presídios em todo o País – segundo dados do Ministério
da Transparência. No caso da Papuda, faliu a construtora.
Retomada nove meses depois, a construção do presídio
está devagar, quase parando: só 65% dos projetos estão
concluídos.
VAGAS À ESPERA
As 92 obras de presídios, que geram 42,5 mil novas vagas,
estão atrasadas ou paralisadas por ordem do TCU ou por
iniciativa do MPF.
ATRASOU, ENCARECEU
A conclusão da obra da penitenciária de segurança máxima na Papuda está prevista para outubro, e saltou de R$
34 para R$ 39 milhões.
BLOQUEADORES, NÃO
O presídio terá aparelhos de raio-x, coleta digital e detectores de metal de sensibilidade. Não se fala em instalar
bloqueadores de celulares.
MILITARES COM SERRAGLIO
A equipe do ministro da Justiça, Osmar Serraglio, provoca
reações. Policiais criticam pela escolha de militar, o contra-almirante Alexandre Mota, como secretário interino de
Segurança Pública. Desde 1989, os governos evitam militares no comando de órgãos de segurança pública.
EXPLICAÇÕES
Serraglio terá de explicar-se ao partido, o PMDB, que ganhou, mas não levou o Ministério da Justiça: os principais
cargos continuarão entregues a tucanos nomeados pelo
ex-ministro Alexandre de Moraes.
TEMER: CONSTITUIÇÃO
JÁ PREVÊ RESPEITO A ACORDOS
Constitucionalista, o presidente Michel Temer cita de memória a íntegra do art. 7º da Constituição que determina a
primazia do acordo firmado entre patrões e empregados,
nas relações trabalhistas. Na reforma trabalhista em discussão no Congresso, o respeito ao acordo vai virar lei.

CRACHÁ NO PEITO
O repórter Victor Boyadjian deu o “furo” sábado (4), no Jornal da Band, da prisão de assaltantes de condomínios de
alto padrão em São Paulo, Rio e Brasília. Mas não contou
com o delegado da Polícia Civil do DF, que alegou “acordo
de exclusividade com a Globo”. Deve ser feliz portador de
um crachá do Bozó, popular personagem de Chico Anysio.
CHOVENDO NO MOLHADO
A Constituição manda que nenhum servidor pode receber,
a qualquer título, remuneração superior ao teto. Mas o governador do DF, Rodrigo Rollemberg, promete alterar a Lei
Orgânica para que a Constituição seja respeitada pelos
marajás de estatais como Caesb e Metrô-DF.

“Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós
mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados
e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos
cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso,
e a sua palavra não está em nós.”
(1 João 1.8-10)
“Não se esqueça: você é um pecador! Se você se considera
justo e puro, está enganado. Suas chances de pureza dependem da
confissão e perdão. É assim com pecadores. Você não é melhor do
que as pessoas ao seu redor!” É mais ou menos isso que o apóstolo
está nos dizendo. Mas, isso é coisa que se diga?! Não deveríamos
nutrir um outro tipo de mentalidade? Por exemplo, que somos
santos, purificados e remidos pelo sangue de Cristo Jesus? Isso
é ou não verdade? Este verso nos dá uma boa oportunidade para
refletirmos sobre essas coisas. Afinal, somos santos ou pecadores?
Sem dúvida que a fé em Cristo e o compromisso de vida com
Ele nos fazem filhos de Deus, levados de volta para Deus (redimidos) e libertos do domínio do pecado (remidos). Somos “santos”,
pois em Cristo somos separados para existirmos em comunhão
com Deus e para a glória de Cristo! Mas isso não tem o sentido
de que nos tornamos pessoas isentas, sem pecados. Ainda somos
pecadores, pessoas em conflito com o que sabemos ser o certo e as
coisas erradas que desejamos (como Paulo explica em Romanos
7). E é justamente a consciência disso que nos leva à humildade
e dependência de Deus para podermos viver de maneira santa.
As pessoas mais amadurecidas são aquelas que têm mais clareza de suas infantilidades. As pessoas mais santas são as que não
perdem de vista sua inclinação para o pecado. Ser cristão não é
ser perfeito, é ser perdoado e amado por Deus. Quando julgamos
nosso irmão, estamos dizendo que não temos pecado. Quando nos
isolamos a pretexto de nossa santidade, estamos dizendo que não
temos pecado. Agindo assim negamos a verdade e deixamos de
ser portadores da Palavra de Deus. Por isso, viva hoje a vida de
um santo e faça as confissões de um pecador. Olhe com compaixão para os caídos e se veja neles. Estar em pé é fruto da graça
que lhe ergueu e lhe sustenta. Resista ao pecado e concretize em
sua vida esse paradoxo divino: mesmo sendo um irremediável
pecador, viva diariamente como um santo para a glória de Deus!

FORA DA ESCOLA
Segundo senador Pedro Chaves (PSC-MS), há cerca de
1,7 milhão de jovens entre 15 e 17 anos no Brasil fora da
escola, mas deveriam estar cursando o ensino médio. Para
o senador, a educação “é essencial”.
PENSANDO BEM…
…tem brasileiros aos montes na Odebrecht, mas “Italiano”
só tem um.
SENADO TEM 81 MEMBROS,
MAS PAGAMOS POR 85
Além dos 81 senadores no mandato, o Senado tem mais
quatro “senadores licenciados”. São suplentes que pediram licenças por mais de 120 dias e ainda estavam afastados quando os titulares retornaram. O caso de Gilberto
Piselo (RO) chama atenção. Ele assumiu o mandato no
lugar de Acir Gurgacz (PDT) por seis dias, recebeu R$ 77,6
mil e gastou outros R$ 3,9 mil com passagens aéreas. E
nós pagamos.
A VOLTA DO 14º E 15º
Suplentes, Fernando Ribeiro, Lauro Antonio e Ricardo
Franco receberam dois pagamentos de R$ 33,7 mil a título
de “ajuda de custo”.
BELA EXPERIÊNCIA
Suplente de Jader Barbalho, Ribeiro foi senador de 30 de
janeiro a 7 de abril de 2015. Recebeu R$ 149,7 mil além de
R$ 33,7 mil do “cotão”.
TRANSPARÊNCIA OPACA
O Senado não diz quanto Ricardo Franco recebeu para
bancar senador por 10 meses. Só “cotão” e auxílio-moradia
nos custaram R$140 mil.
A CONSTITUIÇÃO PROÍBE
Apesar de mencionados como “senadores licenciados” no
sistema do Congresso, o Senado informa o óbvio: eles não
são senadores.

O ursinho e o mel

O ursinho era louco por
mel. Se dependesse dele, comeria todo o mel que existe no
mundo. Passava o dia inteiro a
meter o focinho em colméias,
onde o mel estava armazenado pelas abelhas. Sua mãe não
parava de avisá-lo:
- Ursinho, não se meta onde
não é chamado, se não um
belo dia você vai levar um ferroada.
O ursinho não dava importância às sábias palavras
de sua mãe. Sua vontade de comer mel era maior que
tudo. Assim, ele continuava a farejar de colméia em
colméia. As abelhas eram bondosas, e até compreendiam o bom gosto do ursinho. Mas, na verdade, o
travesso já estava abusando, pois comia num instante
grande quantidade de mel, que as abelhas levavam
tempo para fazer com esforço.
Finalmente, quando elas perceberam que com bons
modos não conseguiam dissuadi-lo da sua gula, decidiram dar-lhe uma lição. Uma forte ferroada no nariz... e o ursinho cheio de dores desatou a correr pelo
prado, em direção à casa.
O ursinho guloso passou dois dias de cama, sofrendo dores no nariz.
- Bem que eu havia avisado, ursinho! Mas você não
me obedeceu... dizia a mãe, pesarosa pela teimosia do
filho.
Onde as palavras não chegam, uma forte ferroada
resolve. Não é verdade, amiguinho?
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HCL REALIZA TERCEIRA FORMATURA DA RESIDÊNCIA MÉDICA

O

nze médicos formaram no Programa de
Residência Médica do
Hospital César Leite, em cerimônia realizada no dia 23/02,
em Manhuaçu.
Foi a formatura da terceira
turma de Médicos Residentes
dos Programas de Residência
Médica de Pediatria, Cirurgia
Geral e Clínica Médica e a
segunda formatura de médicos
residentes de Ginecologia e
Obstetrícia.
Iniciado em 2013, o projeto
é pioneiro em toda a região e
marca uma nova fase da história
do Hospital César Leite, como
referência em educação na área
de saúde.
A cerimônia foi conduzida
pelo Provedor do Hospital César Leite, Dr. Sebastião Onofre
Carvalho; acompanhado do
Presidente do Conselho Superior do Hospital César Leite, Renato César Von Randow; do
Coordenador da COREME
(Comissão de Residência Médica), Dr. Luiz Carlos Lemos
Prata; do Presidente da Comissão de Ética Dr. Walter Pinto
Junior; a Secretária Municipal
de Saúde, Karina Gama dos
Santos Sales; e o Presidente do
Conselho Municipal de Saúde,
Nelson de Abreu.
FORMANDOS
Os seguintes formandos receberam homenagem do Hospital
César Leite e da Secretaria de
Saúde de Manhuaçu: Clínica
Médica: Dra. Genolívia Viana
Quarto; Dr. Lauro Augusto
Caetano Leite; e Dr. Thales
Barcelos de Souza. Já em Pediatria: Dra. Carolina Diniz de
Paula Coelho; Dra. Jordana
Campostrini Coelho; e Dra.
Juliana Renata Otoni da Cunha.
Residentes Formandos em
Cirurgia Geral: Dr. Bruno Mendes Silva; Dr. Iarley Peron Faria.
No programa de residência

em Ginecologia e Obstetrícia:
Dr. Alan Andrade Faria; Dra.
Ludmilla Vieira de Lacerda
Nunes; e Dr. Nereu Viana de
Souza Junior.
Em nome dos formandos,
Dr. Iarley Peron, agradeceu ao
apoio de todos os envolvidos na
formação da residência médica
no HCL. “A residência foi de
grande importância para nós,
mas também para o hospital
e a população, já que trouxe
benefícios em todos os campos
profissionais, qualidade no atendimento, agilidade e presteza.
Foi uma experiência fantástica, um aprendizado. Tivemos
uma atuação junto aos diversos
segmentos, inclusive com esse
momento da febre amarela na
região”.
O coordenador da Residência
Médica, Dr. Luiz Prata, ressaltou o empenho da direção do
HCL e o apoio dos médicos
preceptores, mesmo no momento financeiro difícil que
passam os hospitais filantrópicos, para manter o programa de
Residência Médica. “Mais uma
turma de excelentes médicos
colocados no mercado de trabalho e que fizeram seleções para
outras residências, em grandes
hospitais do Brasil, e também
foram aprovados”.
Para o coordenador, o HCL
tem um corpo clínico muito
bom, de profissionais sérios,

dedicados e altruístas. “Isso tudo
enriqueceu muito a qualidade
da residência médica”, pontou.
Dr. Luiz Prata ainda citou
o momento do surto de Febre
Amarela: “Foi uma experiência
ímpar para a formação deles.
Através da orientação do médico infectologista Dr. Thiago
Heringer, que foi uma referência, conseguimos superar esse
momento”.
O presidente do Conselho
Superior, Renato Cezar Von
Randow, ressaltou que a continuidade do programa é um
marco para o Hospital César
Leite. “Incentivamos e damos
todo apoio a esse projeto, que
continue nesse caminho de formação de grandes profissionais.
Estão todos os formandos, os
colaboradores e parceiros de
parabéns”, comemorou.
Neste mês de março, novos
médicos residentes iniciam
a atuação nos Programas de
Residência Médica do HCL.
Os profissionais foram selecionados em disputado processo
seletivo coordenado pela AREMG – Associação de Apoio às
Residências Médicas do Estado
de Minas Gerais.
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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

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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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

acesse: www.jm1.com.br

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
CENTER CÓPIAS Av. Getúlio Vargas, 574
(33) 98436-5268
SUPRICÓPIAS Av. Getúlio Vargas (33)
3331-3863

MULTIMAC LTDA Av. Salime Nacif, 740
(33) 3331-1676
SOLAR Rua Desembargador Alonso Starling, 116 (33) 3331-1365
ANA PIRES Rua Monsenhor Gonzalez
(33) 3332-2362

GERMANO’S MODAS Rua Alonso Starling
421 (33) 3332-1388
MARVAN MODAS Rua Amaral Franco
(33) 3331-1195
OUSADIA Rua Amaral Franco (33) 98411-8186

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

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

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

GUANABARA Av. Salime Nacif (33)
3331-1835

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

GRÁFICA DO JÚLIO Av. Felipe Nacif, 220
(33) 3331-2065

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

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

PAPELARIA GRAFITE Av. Getúlio Vargas,
748 (33) 3331-5445

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

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

CASA DAS CADEIRAS VENDEMOS E
ALUGAMOS CONTATO (33) 3331-5028

SOCIAL RuaAmaral Franco, 279 (33) 3331-5091

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

MADEIRA E ARTE Móveis Rústicos Av.
Getúlio Vargas, 663 (33) 3331-7288

ATELIER MM Rua Desembargador Alonso
Starling, 210 (33) 3332-2333
DONA SCARP Av. Salime Nacif, 700 (33)
3331-8139

ROTA DO JEANS Av. Salime Nacif, 554
(33) 9942-6084
CAFÉ BOUTIQUE Rua Professor Juventino
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Nunes, 179 (33) 3331-6305
EXCLUSIVY Av. Salime Nacif, 288 (33)
3331-7352
LOJA 20 Av. Salime Nacif (33) 99953-2442
MUNDIAL MODAS Rua Professor Juventino Nunes, 189 (33) 8432-9895
SELMA CONFECÇÕES Av. Salime Nacif,
444 (33) 3331-3412
BABYLÂNDIA Rua Antônio Welerson197
(33) 3331-7798
BARATINHO BABY Av. Salime Nacif, 222
(33) 3331-8497
CIA DO KILO Av. Salime Nacif, 555 (33)
3331-6826
CALCEBEM Rua Amaral Franco, 167 (33)
3331-1834
MUNDO DOS CALÇADOS Av. Salime
Nacif, 552 (33) 3332-2959

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE

8

7 de março / 2017

acesse: www.jm1.com.br

Prefeitura de Manhuaçu presta contas
do último quadrimestre de 2016

A

Administração de
Manhuaçu apresentou
na Câmara Municipal
de Vereadores, no dia 23/02,
a audiência pública referente a prestação de contas
da Prefeitura de Manhuaçu
relacionadas ao terceiro quadrimestre de 2016.
O assessor contábil da
Amadeus Consultoria, Gentil Alves Barbosa, apresentou aos vereadores e ao
público presente o relatório
que descreve os balanços
orçamentários estabelecidos ao longo do período. A prestação de contas
obedece as normas da Lei
Complementar 101/2000,
que estabelece normas de
finanças públicas voltadas
para a responsabilidade na
gestão fiscal.
O relatório da área de
Saúde foi apresentado pela
assessora Ana Lígia de Assis
Garcia e pela Secretária de
Saúde de Manhuaçu Karina

U

Gama dos Santos Sales.
A audiência permite a
todos os cidadãos o acesso
aos dados sobre as contas
públicas. A Comissão de
Orçamento e Finanças da
Câmara Municipal, acompanhou toda a apresentação
e fez diversos questionamentos relacionados aos números
e demonstrativos encaminhados ao Legislativo.
A audiência foi conduzida
pelo presidente da Comissão, vereador Administrador
Rodrigo, acompanhado do
relator Adalto de Abreu e
teve a presença do Presidente
da Câmara Jorge Augusto e
os vereadores.
Compareceram à audiência o atual Secretário de
Fazenda Claudinei Domingues Lopes, o ex-secretário
de Fazenda Cristóvão Rocha,
o ex-secretário de Saúde
Keller Filgueiras e a equipe
de Controle Interno da Prefeitura de Manhuaçu.

SAAE FAZ OBRA PARA MELHORAR
ACESSO AO BAIRRO LAJINHA

ma obra do SAAE
(Serviço Autônomo
de Água e Esgoto),
autarquia da Prefeitura de
Manhuaçu, vai permitir a
abertura na Rua José Tertuliano Hott, no local onde
passa um tubo de captação
de água, Bairro Lajinha, em
Manhuaçu.
Desde a semana passada,
uma empresa está fazendo
o corte numa formação
rochosa para providenciar
a mudança da tubulação da
adutora de captação de água
do rio Manhuaçu.
Segundo o Diretor do
SAAE, Luís Carlos Carvalho, é uma obra que possibilitará maior fluidez no
trânsito entre o bairro Lajinha e o acesso da Ponte
dos Arcos. “Foram feitas
as primeiras intervenções e
acreditamos que neste final

de semana o trabalho será
finalizado. Estamos buscando adiantar tudo para que
causemos menos transtor-

nos. O objetivo é melhorar
o local, que acaba sendo um
gargalo no trânsito dessa
região”, conta.
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Homem é morto com dois tiros em Caputira
C
aputira/MG. Juliano
Sérgio Furtado, 28
anos, foi morto com
dois tiros numa oficina no
córrego Pernambuco, zona
rural de Caputira, na tarde
de sexta-feira, 18/02.
A Polícia Militar foi chamada por moradores da região.
Eles avistaram a vítima morta
no quintal de frente à oficina.
A perícia da Polícia Civil
constatou que havia duas
perfurações a bala no corpo:
uma no tórax, lado esquerdo,
na altura do mamilo esquerdo e uma na cabeça, no couro
cabeludo.
O crime ocorreu no interior da oficina. No local ha-

via uma cápsula deflagrada
e várias manchas de sangue.
Após ser baleado, Juliano
ainda andou até o terreiro,
onde caiu morto.
No interior da oficina, a
equipe da PM encontrou um
carro Pálio Weekend, elevado por uma plataforma. Uma
garrucha calibre 38 estava
jogada embaixo do banco
do motorista, sem munições.
Pode ser a arma do crime.
Segundo a PM apurou
com populares, Juliano teve
um desentendimento com o
mecânico Flávio José Costa,
38 anos, dias atrás devido ao
conserto do carro. Mais cedo,
ele havia ido até a casa do

suspeito, discutiram e quase
chegaram a brigar.
Testemunhas contaram que

Juliano afirmou que depois
iria à oficina para acertarem
a questão do carro.

O dono da oficina - Flávio
- não foi localizado. Ele fugiu
do local, levando esposa e

filhos, numa caminhonete Ford F250, verde, placa
HAB-7087/Belo Horizonte.

Mulher morre e marido fica ferido após
perseguição e tiros em Fervedouro

U

ma mulher de 29
anos morreu e seu
marido foi ferido em
um atentado a tiros ocorrido
na BR-116, na noite da última sexta-feira (03/03), na
da cidade de Fervedouro. O
carro em que o casal estava
foi atingido por vários disparos na altura do KM 650 da
rodovia, próximo a entrada
de Fervedouro.
O homem baleado está
internado no hospital em
Carangola, a princípio, fora
de perigo. De acordo com a
Polícia Rodoviária Federal
(PRF), ele contou que seguia
com a esposa, Rosana Domiciano, sentido Fervedouro
e que após serem seguidos
por aproximadamente 12
quilômetros por uma picape
Fiat Strada de cor prata, o
veículo emparelhou com seu
carro e os ocupantes dispararam vários tiros, usando ao

menos duas armas, contra
seu automóvel, quando se
aproximavam de um posto
de combustíveis na entrada
da cidade.
Conforme o relato, os autores fugiram e o homem
ferido entrou com seu carro
no posto, parando nos fundos
do estabelecimento, sendo
socorrido pelo Samu, bem
como sua esposa, que chegou sem vida ao hospital de
Fervedouro.
A perícia da Delegacia
Regional da Polícia Civil
(PC) em Muriaé realizou os
trabalhos técnicos no local e
ainda segundo a PRF, a vítima afirmou que em nenhum
momento os criminosos dera
ordem de parada a ele, ou
tiveram qualquer atitude que
demonstrasse intenção de
roubo, indicando que o objetivo era executar as vítimas.
Radio Muriaé

LAJINHA - Polícia Civil prende
grupo que furtou em Delegacia.

C

inco menores e um
adulto foram detidos
pela Polícia Civil de
Lajinha nesta sexta-feira,
03/03. Eles haviam invadido
a delegacia durante o feriado
de Carnaval, furtaram armas
e colocaram fogo em inquéritos policiais.
De acordo com a Polícia
Civil, foram seis envolvidos,
sendo cinco menores e um
maior. A partir de um detalhado trabalho investigativo,
os policiais conseguiram
identificar e conduzir cinco
deles para depoimento na
delegacia.
Três jovens contaram detalhadamente como tudo
ocorreu e dois deles ainda
estão negando participação
nos fatos, mesmo com os
demais autores abrindo o

jogo quando da acareação.
Segundo os três menores,
os produtos furtados - dentre
eles as armas - ficaram com
um dos menores. Esse garoto
teria sido o mentor intelectual do delito. Um detalhe
importante: ele foi ouvido
na Polícia Civil há menos
de dez dias.
EVITAR INTIMAÇÃO:
Os três informaram que foram convidados pelo garoto
para ir fazer uma "parada".
Ele alegou que havia armas
e drogas na delegacia.
Alegaram ainda que resolveram queimar alguns
documentos como forma de
evitar intimação e processos
na Justiça dos autores envolvidos nos casos que foram
incinerados.
Além das imagens de câ-

meras de segurança, marcas
deixadas pelos envolvidos
ajudaram na identificação.
A ação foi coordenada
pelo Delegado Dr. Henrique

Rabelo e a equipe da Polícia
Civil: Walisson Louback,
Lucas Puri, Laércio Reif,
Ramissés Wallan, Elisângela
Cristina e Mateus.

10

7 de março / 2017

acesse: www.jm1.com.br

MULHERES
Casal de férias, o homem gosta de pescar e a mulher, de ler.
Numa tarde, o marido resolve tirar uma
soneca.
A mulher pega o barco do marido para
ler no lago.
De repente, chega um tenente da guarda ambiental do parque, pára ao lado da
mulher e fala:
- Bom dia senhora,.... O que está fazendo?
- Lendo um livro, responde.
- A senhora está em uma área restrita
em que a pesca é proibida, informa.
- Sinto muito tenente, mas não estou
pescando, estou lendo.
- Sim, mas a senhora tem todo o equipamento de pesca. Pelo que sei,... a senhora pode começar a qualquer momento.
Terei de multá-la.
- Se o senhor fizer isso, vou acusá-lo de
assédio sexual.
- Mas eu nem sequer a toquei ! diz o
tenente da guarda ambiental.
- É verdade, mas o senhor tem todo o
equipamento. E pelo que sei,... pode começar a qualquer momento!!
- Tenha um bom dia madame - diz ele
e vai embora.
*Moral da história: Nunca discuta com
uma mulher que lê, pois, certamente,
ELA PENSA!

CAIPIRAS

Prefeita Cici prestigia inauguração da segunda
subestação da Energisa em Manhuaçu

A

Prefeita de Manhuaçu Cici Magalhães participou ao lado do
diretor-presidente da Energisa
Minas Gerais Eduardo Mantovani e
do diretor Técnico e Comercial Fernando Costalonga da inauguração da
segunda subestação da Energisa em
Manhuaçu, na tarde de segunda-feira,
no Córrego das Nascentes.
A cerimônia contou com a presença
de gerentes e colaboradores da Energisa, do vice-prefeito de Manhuaçu
Renato da Banca, do presidente da
Câmara Jorge Augusto Pereira, do
vice-prefeito de São João do Manhuaçu José Miranda Barbosa, vereadores,
secretários municipais, autoridades
e lideranças comunitárias da região.
A obra da segunda subestação e as
novas linhas de distribuição de alta
tensão vão garantir mais confiança,
estabilidade e segurança ao sistema
elétrico e ampliar a qualidade da
energia, beneficiando toda a região.
Representando as autoridades
presentes, a Prefeita Cici Magalhães
agradeceu o investimento da Energisa
em Manhuaçu e ressaltou que é mais
uma demonstração da economia em
plena atividade do município. Além

de elogiar o empreendimento, a nova
Administração Municipal colocou-se
à disposição para parcerias e projetos
com a empresa para o desenvolvimento de projetos locais.
Um investimento de mais de R$ 7
milhões, que vai atender melhor os
clientes de Manhuaçu, Luisburgo,
Realeza, Manhumirim, São João do
Manhuaçu, Santo Amaro de Minas,
Martins Soares, Durandé, Reduto,
Alto Jequitibá, Santana do Manhuaçu
e Simonésia.
A nova subestação com potência
inicial de 25 MVA representa um incremento na capacidade disponível de
energia para a região de Manhuaçu,
garantindo menos interrupções, mais
agilidade do restabelecimento de
energia, menos variações de tensão
e mais confiabilidade do sistema
elétrico. Além disso, a subestação
conta com uma estrutura moderna,
construída com tecnologia de ponta
em automação de rede e sistema de
comunicação via satélite.
Além da subestação, foram construídas mais de 3,2 Km de linhas
de distribuição de energia em alta
tensão, que permitirão a conexão de

sete erros

Uma família de caipiras está de férias em
São Paulo.
Um dia, o pai leva o filho a um luxuoso e
enorme edifício. Eles estão impressionados
com tudo o que veem, especialmente com
o elevador num canto do corredor. O filho
pergunta:
- O que é aquilo, pai?
- Filhão, eu nunca vi coisa parecida na
minha vida, não sei o que é!
Enquanto pai e filho observam estupefatos,
uma velhinha enrugada, sentada numa cadeira
de rodas, chega perto das duas pequenas
paredes que se movem e aperta o botão. As
paredes abrem e ela se arrasta para dentro
do pequeno quarto. As paredes se fecham, e
o pai e o filho veem o pequeno semi-círculo
de luzes acima das paredes se acender. Eles
continuaram assistindo impressionados a contagem de números, e as luzes que se acendiam
e apagavam agora em contagem inversa. As
paredes se abrem novamente, e uma jovem
gostosa e elegante, de uns 18 anos de idade,
sai andando.
O pai vira para o filho e diz:
- Vá correndo buscar sua mãe, essa máquina
faz milagres!!!

todo o sistema elétrico, que
atende a região de Manhuaçu, a uma segunda fonte de
suprimento de energia, reduzindo significativamente as
interrupções de maior porte.
Tudo isso para garantir um
fornecimento de energia cada
vez melhor para Manhuaçu
e região.
O diretor presidente Edu-

CURIOSIDADES
CARUSO - Enrico Caruso foi recusado
por professor de canto antes da fama. Enrico
Caruso, o grande tenor italiano, era o artista
mais bem pago do mundo, quando morreu em
dezembro de 1920. Entretanto, da primeira vez
que tentou aprender a cantar, foi recusado por
um professor de música. Após o teste, recebeu
como sentença: “Jamais serás um cantor. Tua
voz soa como o vento nas persianas.”
ESTRADA – A mais antiga estrada da Europa foi aberta há dois mil anos pelos romanos.
A mais antiga via de comunicação da Europa
é a estrada que vai de Bruxelas, na Bélgica, a
Novgorod, na Rússia, ligando oito países. Foi

aberta há dois mil anos por legiões do exército
romano e se estende por três mil quilômetros.
Contudo seu trânsito esteve interrompido no
todo ou em parte, desde a revolução comunista
de 1917 até a queda do regime soviético.
POETA - LIVRO - Primeira publicação de
um poeta brasileiro foi em 1705. O primeiro
poeta brasileiro a publicar um livro foi Manoel
Botelho de Oliveira. O volume chamava-se
“Música do Parnaso” e foi impresso em 1705,
na oficina de Miguel Menescal. Na dedicatória
que fez a D. Nuno Álvares Pereira, ele próprio
se denominou “o primeiro filho do Brasil” a
publicar versos.

ardo Mantovani destacou
que a nova subestação vai
permitir o aumento da disponibilidade de energia elétrica, permitindo o crescimento
da região, gera mais confiabilidade no sistema, visando
reduzir as interrupções e
piques de energia e melhora
a qualidade da energia que
chega à área rural.

Polícia Militar abre
inscrições de concurso
com 416 vagas para o
interior de Minas Gerais

A

PERGUNTAS
O inteligente e o burro estão fazendo uma
brincadeira, cujas regras são: Cada um faz
perguntas ao outro.
Se o burro não sabe a resposta, ele paga 1
real ao outro.
Se o inteligente não sabe a resposta, ele
paga 100 reais ao outro porque se ele é mais
inteligente, assim parece justo.
Ditas as regras, o inteligente começa:
- O que é que tem quatro patas e mia?
- Não sei. Toma 1 real.
- O que é que tem 4 patas e late?
- Não sei. Toma 1 real.
- Faz uma pergunta você - pede o inteligente.
- Tá bom! O que é que tem oito patas de
manhã e quatro de tarde?
O inteligente pensa, pensa, pensa, mas depois de uma hora sem achar a resposta, tem
que desistir:
- Não sei. Toma cem reais. O que é, hein?
- Não sei. Toma um real.

Foto Devair Guimarães

Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG)
abriu inscrições para
o concurso público para
formação de soldados. O
certame é destinado ao interior mineiro. Há 210 vagas
previstas para a 12ª Região
da PM, território que integra
a cidade de Itabira. O período
de inscrição vai até 29 de
março.
Para todo o interior mineiro são 416 oportunidades
previstas. Na 12ª RPM, 120
vagas (108 para homens e 12
para mulheres) terão curso
de formação em Ipatinga.
Outras 90 vagas – compreendendo 81 oportunidades
destinadas ao público masculino e nove para o feminino
– ocorrerão no município de
Manhuaçu.
Após a formação, com
duração prevista de nove
meses, os soldados poderão
ser destinados a unidades de
toda a região, conforme a
demanda. Para disputar uma

das vagas, é preciso ter nível
superior em qualquer área de
formação. Também é exigida
idade entre 18 e 30 anos até
novembro de 2017, altura
mínima de 1,60 metro, entre
outras especificações.
As inscrições podem ser
feitas no site www.policiamilitar.mg.gov.br/crs, no
link inscrições on-line. O
valor da taxa de inscrição
é de R$ 122,95. A remuneração atual básica de um
soldado é de R$ 3.278,74.
O processo seletivo terá
duas fases. Em 7 de maio,
haverá provas de conhecimentos, incluindo língua
portuguesa; direito penal,
constitucional e militar; estatística; direitos humanos e
legislação. Essa fase terá ainda prova dissertativa, isto é,
redação. Na etapa seguinte,
os aprovados passarão por
avaliações psicológicas,
teste de capacitação física,
exames de saúde e exame
toxicológico.
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SBT fará série do autor de
'Dez Mandamentos' com Fafy Siqueira

Transexual demitida do "Amor & Sexo"
detona Fernanda Lima

Acusado de agressão, Victor apaga fotos
da esposa da web

O SBT decidiu apostar em séries, após o sucesso de “A Garota da Moto”. Agora, a emissora
aprovou o projeto de humor intitulado “Pé na Estrada”, que será
estrelado por Fafy Siqueira e Jarbas Homem de Mello, namorado
da atriz Claudia Raia.
Segundo informações da jornalista Patrícia Kogut, o programa terá 26 episódios e deverá ser
exibido na faixa hoje ocupada por “Chiquititas”.
Um dos autores de “Os Dez Mandamentos”, Ecila Pedroso, escreve os roteiros e a direção será de Mauricio Eça, que dirigiu o
filme “Carrossel”.
Além deste novo projeto, o canal de Silvio Santos está preparando a segunda temporada de “A Garota da Moto”, a série “Z4” e
outra sobre a vida de Chitãozinho e Xororó.

Bárbara Aires, ex-produtora do
"Amor & Sexo", da Globo, aproveitou o tema "Diversidade" apresentado no programa desta semana, e resolveu detonar a atração
nas redes sociais. A transexual, que
trabalhou com Fernanda Lima durante dois anos, acredita que ela foi
a responsável por sua demissão.
"Muita falsidade e hipocrisia, não aguento. Muito fácil se dizer
sem preconceito, fazer discursos lindos, falar de empregabilidade, e usar uma transexual apenas como estilista. Mas quando pode
manter uma transexual na produção, não, imagina. Ou pra ter ibope, como foi hoje", afirmou no Facebook, referindo-se ao episódio
da última quinta-feira (2)
A ex-funcionária contou que tudo começou a dar errado após a
atriz assumir o comando dos roteiros: "Com o passar do tempo,
ela começou a opinar no texto, mudar uma coisa aqui e ali, até que
de repente o texto estava todo modificado. Ela acabou se tornando
Redatora Final"
"Mas olha que ‘coincidência’. Depois de dois anos de trabalhos
prestados, elogiados e sempre renovados, foi só mudar a chefia e
Fernanda e seu empresário assumirem, que eu não fui chamada,
renovada. E fiquei três anos desempregada", continuou Bárbada
no desabafo
Vale lembrar que o programa dessa semana foi muito elogiado
na web e trouxe até Rodrigo Hilbert vestido de Drag Queen.

Victor Chaves deletou todas as fotos da
esposa, Poliana Bagatini de seu perfil no
Instagram, após ser acusado pela moça de
agressão, no dia 24 de fevereiro. Segundo a
revista “Quem”, a assessoria de imprensa
do cantor ainda não sabe se os dois continuam juntos, pois o sertanejo está de férias
e deve retomar a agenda de shows ao lado
do irmão, Léo, em 10 de março.
Victor e Poliana são pais de Maria Vitória, de 1 ano. A esposa do artista está à
espera de seu segundo filho, um menino, que deve se chamar João.
Entenda a polêmica: Poliana registrou boletim de ocorrência contra Victor Chaves, alegando ter sido jogada no chão pelo cantor, que a
agrediu com chutes, no apartamento onde estavam em Belo Horizonte,
Minas Gerais.
Segundo relato da moça, um segurança do cantor e a irmã dele, Paula, teriam impedido Poliana de deixar o local, mas uma vizinha ouviu
os gritos e a ajudou.
Poliana realizou o exame de corpo de delito no dia seguinte. Na mesma data, a mãe de Vitor, Marisa Chaves, registrou boletim de ocorrência
contra a nora.
Dois dias depois de ir à polícia pela primeira vez, em 26 de fevereiro,
Poliana divulgou carta aberta defendendo o marido e negando que tenha
sido agredida.
Apesar disso, Victor, a mãe e a irmã foram intimados a depor sobre
o caso na capital mineira. Ainda de acordo com a publicação, os documentos foram entregues em mãos à mãe de Victor na casa dela.

Baby escreve ‘textão’ no Face após
Casagrande ser flagrado com outra
Após o vazamento de
uma foto que mostra o
ex-jogador Walter Casagrande beijando uma outra mulher em uma praia
de Santa Catarina, Baby
do Brasil divulgou um
comunicado à imprensa
e aos seus fãs, na madrugada deste sábado (4),
comentando o término
do namoro dela com o comentarista esportivo da TV Globo. De
acordo com a artista, que escreveu um longo texto em seu perfil no
Facebook, não houve traição, pois o casal já não era mais um casal.
“Seguramos a notícia de comum acordo por vários dias antes do
Carnaval para evitar muita exposição para nós dois, pois entendemos que deveríamos ser amigos e parar de investir em um relacionamento amoroso, pela razão de constatarmos que nossos horários
e agendas são incompatíveis e não iríamos conseguir ter uma vida
de casal normal e ativa como seria o ideal para um relacionamento
sadio e feliz”, disse Baby na rede social, deixando claro que no
Carnaval eles já estavam solteiros..
"Nosso relacionamento foi intenso, apaixonante e comovente,
deixou muitas pessoas felizes e mexeu com as bases do comportamento sexual de muitos homens e mulheres, tanto jovens como
adultos, abrindo uma nova perspectiva para os casais que valorizam
investir primeiro em conhecer melhor o outro antes da relação sexual, e ter a chance de não se enganarem, mesmo vivendo uma grande
paixão e com toda certeza isto não é comum nem fácil", continuou.
"O Casagrande é um homem maravilhoso e sempre irei admirá-lo por toda a sua força, e determinação!", acrescentou.
Por fim, a vocalista dos Novos Baianos desejou felicidades ao
ex-namorado. “Ele agora está seguindo o caminho dele, da maneira que acredita ser o melhor e eu torço para que encontre a pessoa
certa e seja muito feliz”, concluiu.
CASAGRANDE: Casagrande também se manifestou sobre o
término do namoro com Baby. Em entrevista ao UOL, o ex-atleta
disse que não fez nada de errado e que jamais magoaria a cantora.
"Não teve traição de ninguém. A Baby é um ser humano maravilhoso e jamais iria magoá-la. Não gosto dessas coisas, eu nunca
faltei com respeito a ninguém e sempre agirei assim. Eu tive que
vir para Florianópolis para um evento e a gente se reencontrou.
Poxa, eu não fiz nada errado. Eu sempre respeitei as pessoas e
nunca traí ninguém. Fui casado por 21 anos, tenho três filhos e
nunca fui alvo de fofocas. Isso é estranho para mim", afirmou o
comentarista da TV Globo

José Mayer é acusado de assédio
José Mayer está sendo acusado de assediar
uma funcionária do departamento de figurinos da TV Globo. O ator, que interpreta o
vilão Tião em “A Lei do Amor” – trama das
21h da emissora carioca – teria insultado, assediado e tocado à força a mulher.
De acordo com o colunista Leo Dias, a
moça teria feito a denúncia nos departamentos de Recursos Humanos e de Atendimento
ao Funcionário. Outra funcionária, aliás, já
teria pedido de demissão após passar pela mesma situação. Ainda
segundo o jornalista, a TV Globo emitiu uma nota dizendo que “as
relações entre os funcionários e os colaboradores estão em ambiente de harmonia [...] de acordo com a conduta da Globo”.
Contudo, a emissora afirmou que não falará nada a respeito do
que acontece no canal internamente.
“Não comentamos assuntos internos”, completou.

Novo iate de Luciano Huck tem quatro
andares avaliado em R$ 30 milhões
Luciano Huck está podendo! O
apresentador agora é dono de um iate
avaliado em R$ 30 milhões. Há cerca
de quatro anos, o marido de Angélica
já havia adquirido uma embarcação
que na época custou R$ 12 milhões.
Segundo a coluna "Olá", do jornal
"Agora São Paulo" desta quinta-feira
(2), o comandante do "Caldeirão do
Huck" se desfez da casa de Angra dos
Reis, na Costa Verde do Rio. O imóvel envolvido em polêmica
por conta de leis ambientais pertence agora a um alto executivo
do frigorífico JBS.
O luxuoso iate tem 40 metros de comprimento. No seu interior,
quatro andares e número igual de suítes. A embarcação tem ainda
duas cozinhas e é agora a casa de praia do apresentador, criticado
por ter elogiado há alguns anos Eike Batista, preso em etapa da
operação Lava Jato.

Carlos Alberto de Nóbrega faz as pazes
com Batoré após 13 anos brigados
Carlos Alberto de Nóbrega e Ivann Gomes, intérprete do personagem Batoré,
fizeram as pazes depois de
13 anos sem se falar.
O encontro dos humoristas aconteceu no palco do
programa 'Domingo Legal',
do SBT.
Carlos Alberto havia sido
convidado para falar sobre
os 30 anos da 'A Praça é
Nossa', quando contou uma
história de bastidor que começou em 2003 quando Batoré foi demitido pelo SBT
após 15 anos trabalhando na 'Praça'.
"Houve um desentendimento por besteira, ele ficou magoado,
e as pessoas adoram alimentar coisas. E, no final do ano passado,
eu estava assistindo 'Velho Chico' [da Globo], e achei espetacular
a interpretação do Batoré. Eu não guardo mágoa de ninguém, eu
quero rir, quero ser alegre. Eu choro de saudade, de amor", disse
Carlos Alberto, segundo o portal UOL.
O humorista contou ainda que tentou entrar em contato com
Batoré através de um amigo em comum. Nesse momento, o humorista entrou no palco e disse: "Tudo começou aqui, na 'Praça'.
Foi aqui que eu fui figurante, e foi através desse cara que eu tive
o primeiro carro, casei, eu sou muito feliz, e aprendi muita coisa
com você. E você não é pai só dos seus filhos, você é pai [de todos
os humoristas da 'Praça'] (...) Independentemente de tudo, eu te
amo", afirmou.
Abraçados, os velhos amigos não só refizeram a amizade como
soltaram um 'eu te amo'.

Multada no Carnaval, Carla Perez reclama de fiscalização
Multada pela Secretaria Municipal de Ordem
Pública de Salvador, Bahia, por não respeitar o
limite permitido de emissão de decibéis com o
Bloco Algodão Doce durante o Carnaval, Carla
Perez utilizou o Instagram, na última quarta-feira
(1), para desabafar a respeito do ocorrido. Para a
cantora, muita coisa ainda precisa mudar em uma
das maiores festas do Brasil.
"[…] Infelizmente nos últimos anos tenho me
aborrecido sempre no circuito com essa questão
da fiscalização querer que o som do trio fique igual
a um rádio de pilha! É óbvio que eu quero que tudo esteja dentro
das normas. Mas como ficam milhares de pessoas dizendo e fazendo gestos de que o som tá ruim?", questionou em um longo post.
E continuou: "Noticiaram que eu queria o som do trio elétrico
muito alto e isso é mentira! O que eu simplesmente quero é um
som justo. Essa não foi a primeira vez que sofro tal humilhação,
e não vou admitir tal desrespeito e mentira! Milhares de pessoas
são testemunhas do ocorrido. Temos vários questionamentos sobre
essas medições dos decibéis. Eles medem colados no trio! Como
é isso?".
A loira reiterou que entende os cuidados que precisa ter com relação ao público, a maioria crianças, mas que os pequenos também
acompanham outros trios elétricos. "Não tá vendo que está rolando
uma injustiça aí? Assim que possível, marcarei uma reunião com
o prefeito ACM Neto e, se preciso, com o governador Rui Costa
também para saber como eu devo proceder."
De acordo com o órgão da prefeitura da cidade, responsável pela
fiscalização, a apresentadora foi avisada sobre a questão do som
alto. "Inclusive, a própria Carla Perez avisou que o trio podia ser
multado, mas que o som não seria baixado. Esse volume é determinado por conta da segurança auditiva das crianças", explicaram
ao "Ego".

Tiririca revela sobre a esposa:
"Pensam que é minha filha"
Tiririca prestigiou o Desfile das Campeãs do
Carnaval do Rio de Janeiro, no último sábado (4),
e chamou atenção não apenas pela simpatia, mas
também pela esposa, Nana Magalhães. A morena,
de 38 anos, esbanjou charme pelo espaço VIP com
um short curtinho.
"As pessoas pensam que ela é minha filha, porque a chamo de ‘filha’", brincou o deputado federal, de 51 anos, ao jornal "Extra".
Casados há 20 anos, os pombinhos garantiram
que não são ciumentos. O humorista, inclusive,
revelou que não se importa com os comentários a
respeito de sua parceira. "Só não deixo elogiarem
muito [risos]. Nem da minha parte, nem da dela."
"Temos um relacionamento de muita confiança
e uma filha de 7 anos. E o que é bonito, é para se
mostrar mesmo", concluiu o comediante.
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Prefeito de Lajinha reúne empresários e
sociedade civil organizada para bate papo

A

Prefeitura de Lajinha, através da
Chefia de Gabinete realizou no dia 03
de março no Espaço
CREDICAF, o 1º encontro com empresários
e sociedade civil organizada para um bate
papo com o prefeito João
Rosendo e Secretários
Municipais. O objetivo
foi estabelecer parcerias
e ouvir as demandas dos
setores.
De acordo com o Chefe
de Gabinete o Pr. Sílvio
Aloísio Inácio, esta iniciativa visa estreitar a
relação entre a prefeitura
e os setores da sociedade
lajinhense. Empresários
de vários seguimentos
participaram da reunião
e aumentou a esperança
de novas parcerias, que
certamente beneficiará
toda a população.
Sessenta dias de governo: Inicialmente foram apresentados aos
presentes relatórios feitos
pelos secretários que dis-

correram sobre os primeiros 60 dias de governo.
O Secretário de Saúde
Eduardo Zanetti foi o primeiro a falar, seguido do
Secretário da Educação
Ronaldo Justo Ribeiro,
falaram ainda a Secretaria
de Ação Social, Roberta
Aguiar, o Secretário de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano
Marcones Mendes Abreu,
e ainda o Dr. Wagner
Hott que apresentou alguns números da real
condição das finanças do
município, que beira ao
caos financeiro frente aos
inúmeros processos herdados de administrações
anteriores, segundo o
mesmo o município pode
vir a sucumbir se a atual
administração não tiver
jogo de cintura e competência para administrar
uma dívida que ultrapassa
os 31 milhões de reais. “É
hora de buscarmos novas
alternativas para solução
dos muitos problemas que
herdamos”. Finalizou o

chefe do departamento
jurídico da prefeitura
Após uma breve parada
para um Coffee Break, as
atividades do encontro foram retomadas e focadas
nas demandas expostas
pelos empresários, foram
várias perguntas e sugestões apresentadas e discutidas. No final, o Prefeito
João Rosendo bem como
o Vice-Prefeito João Dutra falou da importância
do evento que inaugurou
uma nova visão acerca da
administração municipal,
um novo direcionamento
a ser construído com a
iniciativa popular, a sociedade civil e o comercio
local. “Estamos vivendo
um momento sublime e
nunca visto em outra administração em Lajinha,
onde o povo é ouvido e
participa diretamente nas
decisões do governo municipal, afinal uma cidade
melhor é a gente que faz”,
destacou.
Assessoria
de Comunicação.

Secretário de Saúde Eduardo Zanetti

Advogado Wagner Hott
Departamento Jurídico da prefeitura

Secretaria de Ação Social, Roberta Aguiar

Secretário da Educação Ronaldo Justo Ribeiro

Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Marcones Mendes Abreu

