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Distribuição gratuita

Inaugurado o novo Fórum de Manhuaçu
Ponte do centro de
Lajinha está sendo
recuperada
PÁG. 06

F

oi inaugurado na manhã de quinta-feira, 24 de agosto de 2017 o novo
prédio do Fórum Desembargador Alonso Starling, em Manhuaçu e o
CEJUSC (Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania) na
Avenida Centenário, 280, Bairro Bom Pastor. O 3o vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), desembargador Saulo Versiani
Penna, representou o presidente do TJMG, desembargador Herbert Carneiro.

Vereadores de Manhuaçu debatem
sobre cavalos soltos nas
ruas e rodovias
PÁG. 07

Prefeita Cici participa de
reunião do COUS no B.
Nossa Senhora Aparecida

PÁG. 07
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EDITORIAL

S

A esperança dos
brasileiros

em esperança da justiça passar o país a limpo o povo olha a triste
situação do Brasil dos rombos e dos arrombados que apresenta
um cenário desolador e muito escabroso para o ano eleitoral
de 2018 – cuja irresponsável campanha antecipada já começou, de
maneira escancarada. A maioria da população fala, abertamente, de
sua desilusão e desesperança em relação ao presente e futuro próximo
do Brasil. Há um pessimismo em relação à política e a economia, a
justiça imita Pilatos e joga para o povo a situação para escolher candidatos atolados em processos, denunciados e investigados pela Lava
Jato. Diante tudo que já foi mostrado para os brasileiros não podemos
confiar nas urnas eletrônicas e o poder
Fale com a redação
não quer resolver o problema. De certa
contato@jm1.com.br maneira há em nosso país uma ditadura
(33)3331-8409
enrustida no poder.
Veja bem, o correto seria todo o legislativo trabalhar em consonância com a vontade popular, mas infelizmente a Câmara e Senado luta para preservar os corruptos e seus
mandatos e o povo não politizado não enxerga o grande desserviço
que tem causado ao país as nossas instituições. As leis são elaboradas
a serviço dos parlamentares e dos grandes empresários, ao ponto de se
privilegiar os maus. Os desonestos não pagam seus impostos, sabendo
que na Câmara e no Senado terão parlamentares que darão o famoso
jeitinho brasileiro com refinanciamentos das dívidas com 80 a 90%
de descontos.
É uma vergonha para nosso país ver as maiores empresas brasileiras
devendo milhões aos cofres públicos, enquanto milhões de pessoas
passam necessidades por falta de medicamentos simples.
Está bem desenhada a previsível polarização Bolsonaro x Lula.
Embora Bolsonaro, homem íntegro, limpo nunca aceitou dinheiro
sujo e como é um homem de linha dura contra os bandidos e corruptos
é bombardeado todos os dias pela mídia comprada e associada aos
corruptos, tão diferente de Lula que até condenado já foi e responde
por várias outras denúncias, mas pode ser o candidato que disputará
com Bolsonaro a presidência do Brasil.
Um nome que corre por fora na sucessão é o de Álvaro Dias. A
disputa que se desenha deve prevalecer, que é o enfraquecimento dos
grandes partidos, aonde estão os maiores corruptos. Outro partido que
deve chegar forte nas eleições é o PMBr (Partido Militar Brasileiro),
ainda não foi homologado, mas já tem o apoio de mais de 18 deputados federais, muitos outros deputados estaduais e demais políticos
honestos que desejam mudar o Brasil. Os grandes partidos estão em
franca decadência, alguns cogitam mudar de nome para continuar
enganado o povo. É por isso que o sempre governista PMDB já se
divide, estrategicamente. Uma parte se concentra na sustentação
imediata e sobrevivência de Michel Temer, a outra banda, claramente
liderada pelo Senador Renan Calheiros, colabora, escancaradamente,
com o retorno de Lula.
A candidatura hoje fortíssima de Bolsonaro no mundo virtual, malandramente a mídia diz que o povo está revoltado com o Michel Temer,
e deve apoiar o retorno presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva, é
uma tremenda manobra para o grande número dos poderosos políticos
corruptos apoiados pela grande mídia, a verdade é que o povo caminha
para escolher um candidato honesto que esteja em um pequeno partido
que não tenha cacique. Veja os denunciados do PSDB, PMDB, PP e
PT. O povo quer mudança total com homens honestos e corajosos.
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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
Se estar vivo é uma
REFORMAS, A PALAVRA remunerada.
maravilha, essa benesse tem um custo
que normalmente vai parar no bolso da
Previdência Social, que terá de arcar
DO MOMENTO!
com esse privilégio.

O

Brasil está literalmente inundado pelo apelo de reformas
sociais! Mas afinal o que significa mesmo reformas sociais? Em uma digressão mais simples podemos dizer
que reformar significa o ato de adaptar um determinado fato à
realidade no qual aquela situação está compreendida.
Há três segmentos sobre os quais recaem as exigências de
reformas, que são a Educação, a Previdência e a Política. A
fim de verificarmos a procedência dessas exigências vamos
apresentar uma visão panorâmica sobre essas três fatias
para nos certificarmos sobre a verdadeira necessidade de
adaptação desses segmentos.
Educação: em 1997 surgiu uma proposta de reforma da
Educação, uma vez que as áreas de conhecimentos se subdividem em Sociais e Científicas, não fazendo sentido alguém que
pretenda seguir uma área, estude a outra inteiramente, sem vir
a ocupar todos os conhecimentos estudados. Com a reforma o
estudante é direcionado para a sua área de predileção logo no
segundo grau, podendo assim aprofundar os conhecimentos
que lhe são, objetivamente, mais importantes e necessários,
dentre muitas outras adaptações.
Previdência: com a evolução da medicina as pessoas passaram a viver por um tempo maior no período da inatividade

Política: o processo legislativo
vigente no país não é fácil de ser
compreendido pelo eleitorado. O
número de eleitores que preferem
não participar dos pleitos eleitorais
é cada vez maior. O fato de, muitas
vezes, votarmos em um candidato e
elegermos outro, destrói a motivação
do eleitor de se dirigir a uma urna eletrônica para manifestar o desejo em se ver representado por
um determinado candidato. Há também a confusão do voto
obrigatório. Votar é o ato de escolher um entre todo o elenco
de candidatos apresentado. No Brasil, como em todo o mundo
democrático, não há a obrigatoriedade de se escolher esse
ou aquele candidato. O que verdadeiramente é obrigatório é
a participação no processo eleitoral. Todos devemos participar
desse ato decisório por uma razão muito simples: o país é de
todos os brasileiros e nós é quem somos responsáveis pelos
destinos da Nação. Por essas e outras razões, o sistema
político brasileiro precisa ser pelo menos mais claramente
traduzido para os eleitores comuns.
artigosbsb@gmail.com – 14082017.
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Justiça x eleição
Dizem que as pessoas estão esperançosas na justiça, mas é
fragrante o abuso de
alguns Ministro do
SUPREMO, o pensamento é o que não
for expurgado pela
justiça, será pelo voto.
A operação Lava Jato é a melhor coisa que aconteceu no país
e é vítima de uma grande perseguição abafa.
........O povo tem que ficar atento e mobilizado. A Lava
Jato chegou até aqui graças a mobilização da sociedade e a
imprensa. O Brasil renascerá muito mais forte e nunca mais
será como antes.
.Nesse contexto, esperamos que os parlamentares tenham
sensibilidade para fazer uma reforma política que atenda o
anseio popular, mas o que temos visto até o momento é uma
reforma visando a reeleição da maioria dos parlamentares.
Se de um lado verificamos um notável desenvolvimento da
informática, das tecnologias, da robótica, da ciência enfim,
poderia se fazer uma eleição com mais transparência, mas
os poderosos preferem a não transparência.

Você é endividado ou caloteiro?
É suspeito...

TJMG inaugura o novo
Fórum de Manhuaçu
As obras de todos os serviços públicos deveriam ser igual
o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG). A construção
começou em fevereiro de 2015 e terminou em abril de 2017,
um prédio de 5 pavimentos com dois elevadores, construção
moderna, as obras não tiveram nenhum problemas como
costumamos ver muitas obras que começam, mas não terminam, Manhuaçu mesmo tem algumas obras paralisadas, outra
como Minha Casa, Minha Vida, vai bater todos os recordes
de demora na execução, começou no governo de Sérgio
Breder, passou, por mais 2 prefeitos e agora deve terminar
no governo de Cici Magalhães.
Mas não pense que todas as obras executada pela justiça
são assim, em São Paulo dezenas de obras destinadas aos
fóruns paulistas, o dinheiro sumiu e as obras não apareceram,
em Brasília também uma grande obra da justiça, houve super
faturamento e está sendo investigado. Parabéns ao (TJMG).

Exposição abre Mês do Patrimônio
O Mês do Patrimônio foi aberto oficialmente em Muriaé
na noite da última terça-feira, 22, com o lançamento da exposição "300 Anos de Nossa Senhora Aparecida". Assinada
pelo artista plástico autodidata Yure Mendes, a mostra está
em cartaz, gratuitamente, no Grande Hotel Muriahe. Em
comemoração à data, e para oferecer atrações culturais aos
muriaeenses, a Prefeitura organizou uma programação diversificada, que prossegue até o mês de setembro. Mineiro de
Juiz de Fora, Yure iniciou-se nessa carreira ainda jovem. É
conhecido por utilizar o ferro como matéria-prima em suas
obras de arte. Entre as de maior destaque estão as peças da exposição "Tarsilar" (2010), que trouxe releituras da produção
da pintora Tarsila do Amaral; o presépio "Ouro de Minas",
exposto na decoração de Natal de 2011, em Juiz de Fora; os
monumentos da via-sacra do Morro do Cristo e da exposição
"Casa de Vó" (2013), com peças que remetem às memórias
de infância do artista na casa de sua avó. (Gazeta de Muriaé)

município de Lajinha/MG. A diretoria da agremiação ficou
feliz e agradece a doação.
Um pouquinho da história dos uniformes do clubes de
futebol, antes as partidas de futebol eram disputadas entre os
jogadores cada um vestia como quisesse, e isso dificultava
a identificação dos adversário, hoje o uniforme o é um dos
maiores símbolos que os clubes têm e, não por acaso, se
tornou um dos mais importantes itens para o marketing. Na
história, porém, seu surgimento está ligado a razões muito
mais práticas. Na segunda metade do século XIX, quando os
britânicos jogavam o futebol nos seus primórdios, os uniformes como conhecemos hoje não existiam. Clubes jogavam
até em regras diferentes de acordo com o local onde o jogo
era realizado. Em alguns casos, cada tempo de jogo tinha uma
regra – primeiro a de um time, depois a do outro. A padronização das regras do esporte também acabou gerando uma
padronização do uso do uniforme como uma necessidade.
.Na época da fundação de times como Sheffield FC (criado
em 1857 e até hoje o mais antigo clube em atividade), Hallam
(1860) e Notts County (1862), a única forma de diferenciar
os jogadores era por acessórios como chapéus, cachecóis
(sim, eles já jogavam no frio na Inglaterra nessa época) ou
lenços sobre os uniformes de críquete brancos. Isso porque
muitos dos jogadores de futebol eram também jogadores de
críquete que procuravam atividade para o inverno – o críquete
era jogado no verão.
Com informação de (http://trivela.uol.com.br/como-surgiu-o-uniforme-no-futebol/)
Aline Ribeiro, também agradeceu Júlio Bolinha pela colaboração “este dia foi cheio de notícias boas de conquistas
e para finalizar a noite, ganhamos dois colchões para os
motoristas e enfermeiros doados de todo coração pelo vereador Júlio Bolinha que está sempre presente na saúde nos
ajudando. O Senhor trata com bondade os que sempre fazem
o bem, os que têm coração íntegro”! Disse Aline.

Temer libera R$ 16 bilhões do
PIS/Pasep para idosos
Por Jorge Serrão - serrao@alertatotal.net Enquanto o
noticiário dá destaque para uma luta, salutar para a construção da democracia, entre o Ministério Público Federal e um
ministro do Supremo Tribunal Federal... Enquanto o mesmo
noticiário enfatiza o programa de privatização de 58 empresas
estatais para arrecadar muitos bilhões... Enquanto os políticos
preparam uma reformas de araque..., os brasileiros ficam
sabendo de um fato econômico assustador para quem não é
rentista ou político, mas sim um mero trabalhador ou ilustre
desempregado: a altíssima inadimplência.
Uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito e da
Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas constatou
que o Brasil tem 59,4 milhões de inadimplentes com o cpf
negativado na praça. Os endividados apontam a falta de
emprego e a queda de renda como motivos para não pagar
em dia as contas ou os débitos. Desde janeiro deste ano,
cresceu em 1 milhão de pessoas o número de endividados
ou caloteiros. O SPC constatou que a dívida média em atraso
do brasileiro é de R$ 2.980,00. São 56% de mulheres contra
44% de homens. Nove em cada dez entrevistados (93%) são
das classes C, D e E.
Cenário de terror econômico em um País no qual as pessoas de baixa renda comprar comida parcelada e, no fim das
contas, não conseguem pagar a fatura do cartão.
A Globo noticiou esta semana que tem juiz no Brasil recebendo mais de R$ 200 mil por mês, é o país das desigualdades
sociais. O que tal brasileiro endividado ou “caloteiro” pensa
dos altos salários dos barões do serviço público? Melhor nem
perguntar... Mas, certamente, a resposta será dada nas urnas
eletrônicas, mesmo que elas sejam totalmente inseguras e
fraudáveis, sem transparência sobre a contagem do voto, porque ele não impresso para conferência... Logo mais, passam
o Distritão, o fundo bilionário para financiar campanhas e
tudo continua numa boa... Gilmar Mendes está sob suspeição?
Você que não paga conta em dia, também...

O governo federal anunciou,
no dia 23/08, a liberação para
saques do PIS/Pasep para cerca
de 7,78 milhões de idosos brasileiros. O valor total disponível
é de R$ 15,9 milhões.
Terão direito ao saque homens a partir de 65 anos e
mulheres a partir de 62, que tiveram carteira de trabalho assinada até 04 de outubro de 1988
e que não tenham efetuado o
resgate total de seus saldos junto ao fundo. Trabalhadores
que começaram a contribuir após essa data não têm saldo
para resgate junto ao fundo.
Trabalhadores da iniciativa privada poderão consultar o
saldo do PIS disponível na Caixa Econômica Federal. Já os
servidores públicos devem consultar o saldo do PASEP no
Banco do Brasil. O calendário de saques começa em outubro
e ainda será detalhado pelo governo. No caso de cotistas já
falecidos, os herdeiros terão direito aos recursos disponíveis.

Uma colaboração do vereador Bolinha
Mais uma
comunidade, onde o
futebol é a
única diversão doa trabalhadores
nos finais de
semana. O
vereador Júlio Bolinha
foi o portador de entrega de um jogo de uniforme para o time
de futebol de São Domingos, Comunidade Duti Gonzaga no

Nas últimas décadas onde foram nossa
grana (Valores ilustrativos)
Conta da Corrupção em Geral
6.1 Corrupção área da construção civil e empreiteiras – R$
300 bilhões
6.2 Corrupção área do sistema financeiro S/A – R$ 350
bilhões
6.3 Corrupção área frigoríficos – R$ 150 bilhões
6.4 Corrupção área estatal
(Petrobras, Furnas, BB, CEF, Correios, etc) - R$ 350
bilhões
6.5 Corrupção empresas de todos os tipos – R$ 300 bilhões
6.6.1 Caixa 2 PSDB – R$ 7 bilhões
6.6.2 Caixa 2 PT – R$ 7 bilhões
6.6.3 Caixa 2 PMDB – R$ 7 bilhões
6.6.4 Caixa 2 vários partidos – R$ 7 bilhões
6.7.1 Propina para presidentes - R$ 2 bilhões
6.7.2 Propina para Senadores – R$ 3 bilhões
6.7.3 Propina para deputados – R$ 5 bilhões
6.7.4 Propina para membros do Judiciário – R$ 4 bilhões
6.8.1 Propina para prefeitos – R$ 10 bilhões
6.8.2 Propina para vereadores – R$ 15 bilhões
6.8.3 Propina para governadores – R$ 10 bilhões
6.8.4 Propina para deputados estaduais – R$ 18
bilhões
6.100.1000 "Pequenas"
corrupções - 150 bilhões
O homem detido na noite
de sábado com dinheiro na
cueca, outros com malas.
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OPINIÃO
SEXTORSÃO E
ESTUPRO VIRTUAL: NOVOS
CRIMES NA INTERNET
"E se falar mal do Temer eu vou cortar o microfone aqui”.
O senador José Medeiros (PSD-RN) recebeu críticas nas redes sociais após sites publicarem um curto vídeo em que o parlamentar, ao assumir a presidência de uma sessão no Senado

JUIZ DE MINAS GANHA
R$470 MIL APENAS EM JULHO

UM HOMEM COMUM

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais emprega e paga
pensões a mais de 20 mil funcionários, mas os vencimentos, como em todo o País, são impressionantes, muito acima do teto constitucional de R$ 33,7 mil. Nenhum dos 130
desembargadores do TJMG, por exemplo, ganhou menos
de R$ 44 mil em julho. Um juiz de “entrância especial” recebeu R$ 470 mil e um desembargador R$ 180 mil. Apenas no mês de julho.

Logo após assumir, Michel Temer
segredou a esta coluna que se
aposentaria ao final do mandato.
Sonha retomar hábitos comuns,
frequentar livrarias, escolher os
próprios sapatos, “curtir minha
mulher e meu filho, passear com
eles, viajar”. Até conta os dias
para isso.

TETO É ILUSÃO

UMA MULHER COMUM

O teto ou limite dos salários do funcionalismo público corresponde ao salário de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

Quinta (24), na QI 9 do Lago Sul, em Brasília, uma mulher
jovem, discretamente elegante, foi a um banco e depois
olhou vitrines, sem pressa. Mas a proximidade de seguranças denunciava que não se tratava de alguém “normal”.
Era da primeira-dama Marcela Temer.

VEJA A DIFERENÇA
Uma oficial de Justiça recebeu em julho mais de R$146
mil. Seu salário, chamado de “remuneração paradigma”,
é de R$ 6,3 mil.
POR 30 DIAS
A Justiça mineira tem 923 juízes. Um deles recebeu estupendos R$415 mil em julho. Um colega dele, R$ 408 mil.
ANTIGA MANOBRA
Para driblar o teto fixado pela Constituição, não se inclui
nos salários os auxílio-residência, “auxílio- técnico” (?),
gratificações etc.
CARTÕES JÁ CUSTARAM
R$1,23 BILHÃO AO CONTRIBUINTE
O governo federal registrou, desde o fim de 2002 até o
mês passado, 2.852.199 itens de compras e despesas
usando cartões corporativos. No total, desde então, o contribuinte bancou R$1,23 bilhão apenas com as contas com
essa forma de pagamento. O ano recorde foi 2010, ano de
eleição de Dilma: uma farra de R$80 milhões. E mais de
90% das despesas são escondidas a pretexto de “segurança do Estado”.
PAGAMOS TUDO
O governo federal fechou o mês de julho com uma conta
de R$29,1 milhões relativa aos cartões de pagamento em
2017.
NA NOSSA CONTA
Só a Presidência da República gastou R$7,7 milhões com
cartões. Em todo o País, 27.309 pessoas usam cartão corporativo. E a gente paga.
GASTOS SECRETOS
A Agência Brasileira de Inteligência é o órgão que mais
gastou com cartões corporativos no governo Temer:
R$3,92 milhões. Tudo secreto.
MILIONÁRIO CARADURA
Em Sergipe, Lula voltou à conversa mole de acusar as “zelite” de odiar pobre. “Eles não gostam da gente”, disse,
na maior cara de pau. Logo ele, em cujas contas a polícia
encontrou cerca de R$10 milhões.
LULA NA CADEIA
As manifestações organizadas neste
domingo em 22 cidades, pelo movimento Vem Pra Rua, protestarão contra o
fundão eleitoral. Em Brasília, voluntários de branco vão formar a frase “Lula
na cadeia”.
100 MIL CONTRA O FUNDÃO
Cerca de 100 mil assinaturas protestaram contra o “fundão
eleitoral” de R$ 3,6 bilhões, no site Change.org. Deu certo.
O pedido é para que partidos se financiem, já que são entidades de direito privado.

A CONTA É NOSSA
Senadores e deputados custam, em média, R$192 mil por
mês cada um, entre salários e penduricalhos como passagens aéreas, verbas de gabinete, auxílio moradia e o direito de ressarcir qualquer despesa.
ATRASO POSITIVO
Um advogado de Natal fez uma bela declaração de amor
ao agradecer o juizado da Fazenda Pública de demorar
para julgar o caso de uma cliente, segundo ele, dotada de
“beleza incomum”. Demorou tanto, 4 anos!, que advogado
e cliente acabaram se apaixonando e casando.
FILA ZEROU
O ministro Osmar Terra (Desenvolvimento Social) diz que zerou a fila de
mais de 1 milhão de pessoas estendendo a mão para receber Bolsa Família. Agora são cerca de 15 milhões
de beneficiados.
PERGUNTA NA REFORMA
Que partido vai usar o bordão “é preciso ouvir a voz das
ruas” e depois votar a favor do fundão eleitoral?
EMPREITEIRAS DA LAVA JATO AINDA SÃO ‘IDÔNEAS’
Apesar de todas as provas reveladas pela operação Lava
Jato, levando à condenação de dezenas de executivos das
maiores empreiteiras do Brasil, nenhuma delas foi considerada inidônea pelo governo. Apenas duas, Engevix e Galvão Engenharia, figuram no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), mas por outras fraudes
cometidas em licitações alheias à roubalheira perpetrada
na Petrobras.
MANOBRA
Empreiteiras da Lava
Jato como Odebrecht
e Andrade Gutierrez
firmaram acordos de
leniência com a Justiça para se livrar de
punição.
ATÉ 2018
A Galvão Engenharia foi suspensa até dezembro de 2018
de contratar com o governo por irregularidades na execução de obras da Eletrosul.
IDEM
A Engevix, vendida por R$2 após a Lava Jato, está impedida de atuar para o governo devido a irregularidades em
Furnas e na Eletrosul.
COLHERÃO DE CHÁ
Nem mesmo a Odebrecht, com quase uma centena de
confissões de culpa e bilhões obtidos de maneira criminosa, foi considerada inidônea.

Adriana Filizzola D’Urso*

A

tualmente, a troca de informações pela rede mundial de computadores (internet) facilita a vida de
todos e se tornou obrigatória para grande parte da
população. Porém, esta facilidade traz consigo um risco
desconhecido por muitos, que utilizam a internet de maneira imprópria ou desmedida, uma vez que, ao fazerem
uso da internet, se expõem de maneira desnecessária, o
que pode torná-los vítimas de crimes.
O envio de fotos ou vídeos pessoais de cunho sexual
pela internet, os chamados nudes, termo que tem origem
na língua inglesa e significa ‘sem roupa ou pelado’, ganhou popularidade, principalmente entre os adolescentes,
e embora tal conduta não tenha qualquer proibição legal,
é preciso ressaltar que esta prática pode trazer graves
consequências.
Além do fato nada agradável de ter um nude vazado,
pessoas que trocam fotos e vídeos de conteúdo sexual,
agora também podem ser vítimas de uma nova modalidade criminosa, em expansão em todo o mundo: a sextorsão, cujo termo consiste na união da palavra sexo com a
palavra extorsão, e se caracteriza como uma chantagem
online pelo constrangimento de uma pessoa à prática
sexual ou pornográfica registrada em foto ou vídeo para
envio, em troca da manutenção do sigilo de seus nudes,
previamente armazenados por aquele que faz a ameaça.
O termo sextorsão teve origem nos Estados Unidos,
em 2010, ao ser usado oficialmente pelo FBI (Federal
Bureau Investigation), em um caso no qual um hacker
chantageou mulheres, ameaçando expor sua intimidade,
caso não atendessem suas exigências, que consistiam no
envio de novas fotos nuas.
Recentemente, no Brasil, a Delegacia de Repressão aos
Crimes de Informática de Teresina/PI, investigou uma
prática parecida. Neste caso, utilizando um perfil falso
no Facebook, o investigado, que depois foi identificado
e preso, ameaçou exibir imagens íntimas da vítima,
exigindo dela o envio de novo material (fotos e vídeos)
no qual ela estava nua e inclusive praticava atos sexuais.
Embora o estupro virtual não esteja expressamente
previsto no Código Penal, o caso foi enquadrado no artigo
213 do Código Penal, que prevê o crime de estupro e pune
quem constrange alguém a praticar conjunção carnal ou
outro ato libidinoso, mediante violência ou grave ameaça, pois o juiz entendeu que a vítima foi constrangida a
praticar ato libidinoso em si mesma, mesmo sem contato
físico entre vítima e agente, em autoria indireta, mediante
coação moral irresistível.
Este entendimento gerou muita polêmica entre os
operadores do Direito, de maneira que alguns concordaram com a posição do juiz do caso, defendendo que
a mudança legislativa ocorrida em 2009 para os crimes
sexuais, possibilitou a interpretação de que, mesmo sem
contato físico, existe a possibilidade de se constranger
alguém com a grave ameaça de divulgação de seus nudes,
por exemplo.
Por outro lado, há os que entendem que os crimes sexuais tutelam a autodeterminação sexual e, no caso, ela
não é violada, não podendo se comparar o estupro virtual
a um caso de conjunção carnal forçada, até porque seria
desproporcional e ilegítima uma condenação por estupro
virtual e por estupro tradicional com a mesma pena.
Este tema ainda suscita muito debate e, embora não
exista uma posição pacífica a respeito, fica claro o perigo
de se enviar nudes, uma vez que a pessoa que está enviando material de cunho sexual poderá, agora, além de ser
vítima de sextorsão, também ser vítima de estupro virtual.
Fica, desta forma, o alerta para que se tome muito
cuidado ao utilizar a internet, e, caso alguém sofra abusos e se torne vítima de sextorsão ou de estupro virtual,
que busque ajuda e denuncie o fato às autoridades, pois
tudo o que é feito na web deixa rastros e não há como se
esconder no anonimato.
*Adriana Filizzola D’Urso – Advogada criminalista, graduada pela PUC/
SP, pós-graduada em Direito Penal Econômico e Europeu pela Universidade de Coimbra (Portugal), estudou Ciências Criminais e Dogmática Penal
Alemã na Universidade Georg-August-Universität Göttingen (Alemanha),
mestre e doutoranda em Direito Penal pela Universidade de Salamanca
(Espanha), integra o Comitê de Estudos sobre Criminal Compliance da
OAB/SP, é membro da Comunidade de Juristas de Língua Portuguesa,
e também da Associação Brasileira das Mulheres de Carreiras Jurídicas.
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Inaugurado o novo Fórum de Manhuaçu

Por Devair G. Oliveira

F

oi inaugurado na manhã de quinta-feira,
24 de agosto de 2017
o novo prédio do Fórum
Desembargador Alonso
Starling, em Manhuaçu e o
CEJUSC (Centro Judiciário
de Soluções de Conflitos
e Cidadania) na Avenida
Centenário, 280, Bairro Bom
Pastor. O 3o vice-presidente
do Tribunal de Justiça de
Minas Gerais (TJMG), desembargador Saulo Versiani
Penna, representou o presidente do TJMG, desembargador Herbert Carneiro.
Presidida pelo Vice-Presidente do TJMG Desembargador Saulo Versiani Penna e
pelo Juiz Diretor do Foro da
Comarca de Manhuaçu Dr.
Vinícius Dias Paes Ristori,
a cerimônia teve a presença
do desembargador Carlos
Henrique Perpétuo Braga,
atualmente superintendente
administrativo do Tribunal
de Justiça, do Desembargador Edison Feital Leite e do
juiz Maurício Pinto Ferreira
(que atuaram em Manhuaçu),
demais juízes da comarca
e de comarcas vizinhas, a
Prefeita Cici Magalhães,
vice-prefeito Renato, Presidente da Câmara Jorge do
Ibéria, Presidente da OAB/
Manhuaçu Alex Barbosa,
a Promotora de Justiça Vanessa Maia, bem como os
demais juízes, promotores,
autoridades militares.
Novo prédio
O moderno prédio tem
cinco pavimentos, dois elevadores, custou cerca de R$
18 milhões e tem capacidade
para abrigar até nove varas
judiciais. A construção começou em fevereiro de 2015
e terminou em abril de 2017.
Com a construção, o TJMG
garante melhores condições
de trabalho a magistrados
e servidores e atendimento
melhor aos cidadãos. Além
de ambientes adequados à
realização dos serviços, o
novo prédio unifica todas
as atividades judiciais no
mesmo espaço, facilitando o
acesso do usuário à Justiça.
Anteriormente, os setores
do Judiciário na comarca

funcionavam em mais de
um prédio, exigindo que, em
muitos casos, o cidadão se
deslocasse para resolver as
questões judiciais.

Breder e Adejair Barros,
pela doação do terreno destinado ao novo fórum, e ao
engenheiro agrimensor que
colaborou na regularização
do terreno. Além destes, o
magistrado destacou que
“nunca faltou o apoio da
comunidade local” para as
ações da Justiça na cidade e
que o novo prédio “é resultado do trabalho de muitos”
Sentimento
dos servidores

O Desembargador Saulo
Versiani Penna 3º vice-presidente do TJMG, representando o presidente Desembargador Hebert Carneiro, leu
uma carta do presidente do
TJMG e ressaltou que esse
foi um esforço do TJMG,
sob o comando do presidente Desembargador Herbert
Carneiro, para dar mais dignidade para os servidores e
para os cidadãos.
Selo
Comemorativo
A solenidade, foi marcada
também pelo lançamento de um
selo comemorativo da inauguração. Os Correios realizaram
a apresentação da estampa, que
mostra a fachada do Fórum,
e a obliteração dos primeiros
selos com a participação das
autoridades presentes.
O Juiz Diretor do Foro,
Dr. Vinícius Ristori, contou
a trajetória de cerca de vinte
anos até a inauguração da
obra. “É uma edificação
que irá servir muito bem a
comunidade de Manhuaçu
e dos cinco municípios que
integram a comarca. É um
sonho alcançado após muitos
anos de luta e de busca por
um terreno adequado e por
orçamento para a construção.
Esta obra representa a probidade, o zelo e o empenho
de todos, o prédio é bastante
funcional, de qualidade, mas
sem luxo. Ele foi planejado
para que seja um ambiente
agradável”, pontuou.
Ele agradeceu e prestou
uma homenagem aos ex-prefeitos da cidade Sérgio

Os servidores da comarca
comemoram a mudança para
o novo prédio. “Quando se
tem um ambiente melhor,
os trabalhos também fluem
melhor”, afirmou a escrivã
Darcimar de Oliveira, da 2a
Vara Cível. Ela destacou entre as melhorias a ventilação
e a luminosidade do prédio,
além da disposição do mobiliário nas amplas secretarias.
A servidora Eliana Guimarães Pacheco acredita que a
melhoria do espaço físico vai
permitir um atendimento melhor à comunidade. Ela está
envolvida na implantação do
Cejusc e recebeu treinamento
da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes (Ejef)
para atuar como conciliadora
e mediadora. A servidora destacou a qualificação da equipe
que vai trabalhar no Cejusc e
espera que a solução de conflitos por meio da conciliação
ganhe força na comarca.
CEJUSC
Ainda foi inaugurado o
Cejusc, que terá como coordenador o juiz Vinícius Dias
Paes Ristori. O Centro de
Soluções de Conflitos e Cidadania concentra audiências
e sessões processuais e pré-processuais de conciliação
e mediação.
No espaço também funciona o serviço de atendimento
e orientação ao cidadão. O
objetivo do Cejusc é promover a solução dos conflitos
por meio do diálogo entre
as partes.
Comarca
de Manhuaçu
A Comarca de Manhuaçu,
de entrância especial, já conta
com Processo Judicial eletrônico (PJe) e possui um acervo
de quase 30 mil processos. A
comarca possui duas varas
cíveis, duas criminais e uma
unidade jurisdicional do Juizado Especial. Em 2016 apresentou média de distribuição
de quase mil processos por
mês. A comarca é composta
ainda pelos Municípios de
Luisburgo, Reduto, Santana
do Manhuaçu, São João do
Manhuaçu e Simonésia.
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Ponte do centro de Lajinha
está sendo recuperada

L

ajinha (MG) – O Prefeito João Rosendo
tem dado prioridade
nas obras do município, todo
o seu tempo é destinado ao
serviço administrativo do
município, desde sua posse,
passou toda a responsabilidade de sua loja para seu
irmão administrar, para que
dedique 100% aos trabalhos
da prefeitura. Tem visitado
as comunidades rurais e
dentro das possibilidades
não tem medido esforços
para conseguir recursos para
agilizar os serviços de atendimento à população. Vários
serviços já foram executados em várias comunidades
do município.
O prefeito João Rosendo
e o Vice-Prefeito João Dutra ressaltam a importância
de administrar em sintonia
com a população. Segundo
o prefeito sua preocupação é
administrar com poucos recursos, quando se tem muito
dinheiro é muito fácil, mas a

situação dos municípios não
anda nada boa e é preciso
aplicar o dinheiro nas prioridades do povo. “Logo que
tomei posse fiz questão de
visitar as comunidades e ver
as prioridades, conversando
com as pessoas procuramos
dentro das possibilidades
atende-las e com isso providenciamos o patrolamento
das estradas e já quase todas estão patroladas, temos
feito um grande esforço
para melhorar o transporte
escolar e as escolas, com
um foco especial na saúde,
renovamos o convênio com
o Hospital Belizário Miranda, conseguimos recuperar o
asfalto que liga o Distrito do
Prata, já conseguimos tapar
uma boa parte dos buracos
das ruas da cidade, estamos no momento fazendo
uma obra de recuperação da
ponte no centro de Lajinha
e recuperando os postos de
saúde” Explica o prefeito
João Rosendo.

Mais uma conquista
para o PAM

C

om as reformas e remodelação, em breve todo o
sistema será informatizado, gerando assim um
atendimento com mais agilidade e acolhimento,
sempre pensando na população. Gestão de compromisso com Deise Eduardo Dutra Zanetti, com apoio de
João Rosendo e João Dutra, agradecendo constantemente a Deus por todas as coisas que tem acontecido.

29 de agosto / 2017

acesse: www.jm1.com.br

7

Prefeita Cici participa de reunião do
COUS no B. Nossa Senhora Aparecida

‘

É a primeira vez em mais
de quinze anos que vemos a participação de
prefeito (a) e Secretária de
Saúde, aqui, em reunião do
COUS do bairro’, destacou
o conselheiro Sérgio Luiz
Moreira – satisfeito com
a participação da Prefeita
Cici Magalhães - na recente
reunião do COUS (Conselho de Unidade de Saúde)
do Bairro Nossa Senhora
Aparecida, realizada no
posto de Saúde da comunidade. Também presentes

as Secretárias Municipais
de Saúde, Karina Gama dos
Santos Sales, e de Cultura
e Turismo, Gena Clara Gil
Alcon; Coordenadora da
ESF do bairro, Enfermeira
Sandra Rodrigues de Souza
Barbosa; Conselheiros Rodrigo Pereira de Lima, João
Batista de Ramos (Presidente da Associação do B. São
Francisco de Assis – antigo
campo de aviação), Sérgio
Luiz Moreira e José Nunes,
além da equipe de profissionais que atuam no ESF.

A participação da Prefeita
e da Secretária de Saúde
nesta, que foi a primeira
reunião do COUS após a
recém-realizada Conferência
Municipal de Saúde, veio ao
encontro de uma das propostas de melhoria para a Saúde,
formuladas e debatidas nos
eixos temáticos da conferência: a aproximação entre
os COUS e a Administração
Municipal.
No Bairro Nossa Senhora
Aparecida, a Prefeitura iniciou a reforma do ESF. Du-

Vereadores de Manhuaçu
debatem sobre cavalos
soltos nas ruas e rodovias

O

s vereadores de Manhuaçu se reuniram, na tarde
desta terça-feira, 22/08, a
fim de debater sobre os cavalos
soltos pelas ruas e rodovias no
perímetro urbano.
O assessor jurídico do Legislativo, Dr Luis Assis, explicou
aos parlamentares quanto ao
conteúdo da lei nº 1890/94
que institui o Código Sanitário
Municipal constando em seus
capítulos as normas para criação, apreensão, destinação dos
animais e responsabilidade dos
proprietários dos animais.
Os vereadores alegaram que
são diversos casos de acidentes
envolvendo cavalos inclusive
com vítimas fatais, sendo que o
último aconteceu recentemente
na BR-262, na saída para Reduto, em que uma moradora de
Manhuaçu acabou falecendo.
O propósito do encontro foi
apresentar soluções para o problema e até mesmo sugestões ao
Poder Executivo.
Ao final da reunião, ficou
definido que a Câmara enviará
ofício à Vigilância Ambiental a
fim de comparecer na próxima
sessão ordinária do Legislativo
para explicar os procedimentos
quanto ao recolhimento dos
animais.

rante a reunião, a equipe de
profissionais apresentou quadro com o perfil epidemiológico do bairro, pontuando
levantamentos importantes
como o número de famílias
residentes, beneficiários do
Programa Bolsa-Família,
quantidade de pessoas com
diabetes, hipertensas, etc.
A reunião transcorreu de
forma muito organizada, sendo tratadas questões como a
possibilidade de instalação
de UBS no Bairro São Francisco de Assis e de Academia

ao Ar Livre no B. Nossa
Senhora Aparecida; entrega
de material odontológico
ao CAF (Centro de Apoio
à Família), por parte da Secretaria Municipal de Saúde;
adesão dos comerciantes do
B. São Francisco de Assis
ao limite de horário para
funcionamento de sonorização em bares (23h), o que
está gerando bem-estar entre
vizinhança e moradores em
geral – projeto desenvolvido
com apoio da Polícia Militar;
a construção de creche do

Programa Pró-Infância no
B. Alfa Sul – que atenderá
grande número de famílias
do B. Nossa Senhora Aparecida - e a construção de
acesso seguro entre o bairro
e a nova creche, no terreno
da FUMAPH, evitando que
pais tenham de percorrer um
longo trajeto, contornando
pelo B. Alfa Sul, até chegar à
instituição de ensino básico,
além de outros assuntos.
(Secretaria de Comunicação Social – Prefeitura
de Manhuaçu)

SAMAL realiza limpeza
das margens de córrego
no Bom Pastor

A

equipe do SAMAL
realizou a limpeza das
imediações do Córrego Coqueiro Rural, no B.
Bom Pastor, nas proximidades do Centro Viva Vida e das
novas instalações do Fórum
Desembargador Alonso Starling – que serão oficialmente
inauguradas nesta quinta-feira, 24. A equipe da Secretaria
de Obras também colaborou,
desenvolvendo um dinâmico
trabalho em conjunto.
A solenidade oficial de
inauguração do Fórum ocorrerá nesta quinta-feira, 24, às
11h. É esperada a presença
de autoridades estaduais, regionais e locais dos Poderes
Judiciário, Executivo e Legislativo, além de representantes de diversos segmentos
sociais.
De acordo com o diretor
do SAMAL, Eron Elias, o
serviço atende ainda aos
moradores e comerciantes
do bairro, assegurando o
embelezamento do ambiente
e os devidos cuidados com a
saúde pública, a partir da retirada de lixo e capina, além de
desobstruir o fluxo das águas
do córrego.
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POLÍCIA

POLÍCIA

11º BPM apreende 17 armas de fogo e 700
munições durante operação Mercado Negro.
N

AUTO BOX Rua Professor Juventino Nunes, 148 (33) 33314291

DIMATEL ELETRÔNICA CLARO HDTV LIGAR PARA (33)
3331-2033

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

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

CAPOTARIA DO SERGINHO
Rua do Triângulo (33) 3331-5035

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

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

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

AUTO ELÉTRICA UNIÃO Serviços e peças em geral Rua do
Triângulo, 108 (33) 8434-4437

SUPRICÓPIAS Av. Getúlio Vargas (33) 3331-3863
GRÁFICA BRASIL Rua Coronel
Alberto Pinto Coelho, 643 (33)
98455-7975

SOLAR Rua Desembargador
Alonso Starling, 116 (33) 33311365

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

ANA PIRES Rua Monsenhor
Gonzalez (33) 3332-2362

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

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

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

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) 33311240
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

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

GUANABARA Av. Salime Nacif
(33) 3331-1835
LOJA AVENIDA Av. Salime Nacif, 652 (33) 3331-2665

CONSERTOS GERAIS DE
MOTOS DE MOTOS TRATAR COM O JEFERSON (33)
98416-8864

os dias 18, 19 e 21/08
o 11º Batalhão de Polícia Militar desencadeou a fase de cumprimento
de Mandados de Prisão e
Busca e Apreensão referente
à Operação Mercado Negro,
a qual tem por finalidade
combater o Comércio Ilegal
de Armas de Fogo e Munições em Manhuaçu e cidades
circunvizinhas.
A Operação está sendo
desenvolvida conjuntamente pela PMMG, Ministério
Público de Minas Gerais e
contou com o apoio de uma
equipe do Exército Brasileiro
que promoveu as diligências
de sua competência na fiscalização de uma loja de armas
existente em Manhuaçu, no
dia 18.
Quinze cidadãos foram
presos, sendo cinco durante
cumprimentos de mandados
de prisão e outros 10 em
flagrante delito.
De acordo com os resultados apurados nesta fase
da Operação, as equipes
policiais do 11º BPM apreenderam 17 armas de fogo,
715 munições de calibre
diversos, 61 cartuchos deflagrados, carregadores de
armas de fogo, coronhas de
revólver, peças e materiais
para limpeza de armas, uma
luneta, um silenciador, 17
aparelhos celulares, 08 pedras de crack, 400 gamas

de cocaína e R$ 34.042,71
(R$ 26.800,00 em dinheiro
e R$7.242,71 em cheques).
Outro ponto importante
desta Operação foi a apreensão de animais exóticos
e silvestres. A Polícia do
Meio Ambiente foi acionada
e fez a apreensão de duas
aves da espécie Ring Neck
(Psittacula krameri) amarela de origem australiana;
nove serpentes da espécie
Corn Snake (Pantherophis
guttatus), conhecida como a
cobra do milho (com potencial invasor de ecossistema);
cinco pássaros da espécie
Calafate (Lonchura oryzivora); cerca de trinta e três
camundongos; dois jabutis
(Chelonoidis carbonaria);
um teiú (Tupinambis); trinta
tartarugas Tigres D’água
(Trachemys dorbigni); um
papagaio Chauá (Amazona
rhodocorytha) ameaçado
de extinção e dois Azulões
(Cyanocompsa brissonii),
sendo um sem anilha e o outro com a anilha adulterada.
O Tenente Coronel Sérvio
Túlio Mariano Salazar, Comandante do 11º Batalhão,
considerou o resultado da
operação como extremamente positivo. “Várias armas
de fogo foram retiradas de
circulação, inclusive armas
usadas em crimes de roubo
e homicídios na região,”
explicou o comandante.
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Dra. Elis Oliveira
Campo - Rua Alencar
Soares Vargas, 65
(Masterclin)
(33) 3563-2573

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

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

Dr. Agreine
Mageste
Rua Alencar Soares
Vargas, 65 (Masterclin)
sala 01 (33) 3331-5320

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

Dr. Marcelo Soares Pires - Rua
Alencar Soares Vargas,
65 (Masterclin) (33)
3331-3244
Dra. Regina de
Almeida - Rua Alencar
Soares Vargas, 65 (Masterclin) (33) 3331-3488
Dr. Rodrigo Ferreira - Rua Alencar Soares Vargas, 65 (Masterclin) (33) 3331-5320
Dr. Sérgio Féres
Mansur Rua Alencar Soares
Vargas, 65 (Masterclin)
(33) 3331-2026

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. Agreine
Mageste
Rua Alencar Soares
Vargas, 65 (Masterclin)
sala 01 (33) 3331-5320
Dr. Giovani
Bittencourt
Rua Alencar Soares
Vargas, 65 (Masterclin)
sala 01 (33) 3331-4715
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Prefeitura realiza mais obras de calçamento
Futebol no céu
Dois amigos apaixonados por futebol
combinaram que quando um deles morresse
voltaria a Terra para falar se lá em cima tinha
futebol.
Uma semana depois um deles morreu.
Cumprindo o combinado ele voltou e disse:
- Eu tenho uma notícia boa e uma má notícia. Qual quer primeiro?
O outro animado, disse:
- A boa.
O amigo então disse:
- Lá no céu tem futebol sim.
Ele então perguntou:
- E a ruim, qual é?
Ele respondeu:
- Você foi convocado para jogar neste domingo.

Advogado
Com a roupa suja de sangue e respiração
ofegante, o cliente entra esbaforido no escritório do advogado:
- Doutor, doutor! O senhor precisa me ajudar! Acabo de matar minha mãe! E o advogado, tranquilamente:
- Peraí... não é bem assim! Estão dizendo
que você matou sua mãe...

A

sete erros

Rua José Pereira Filho
é outra via que está
recebendo melhorias
com o trabalho realizado
pela Secretaria de Obras da
Prefeitura de Manhuaçu. Esta
semana, a equipe coordenada
pelo Diretor Jânio Sérvio
(Catinga) está procedendo
com todos os serviços necessários para que o logradouro
seja renivelado e tenha o calçamento totalmente renovado
– a partir da recolocação e a
substituição dos bloquetes.
A Prefeita Cici Magalhães
ressalta que a Administração
Municipal está empenhada
em melhorar a infraestrutura
das ruas e avenidas da cidade
e dos distritos.

Caipira pão-duro
O capiau, muito do pão-duro, recebe a visita de um amigo.
A certa altura da conversa o amigo pergunta: Se você tivesse seis fazendas, você
me dava uma?
- Claro, uai! - respondeu o mineiro. - Se
você tivesse seis automóveis, você me dava
um? - Claro que sim! - E se você tivesse seis
camisas, você me dava uma? - Não! – Por
que não? - Porque eu tenho seis camisas!

SABEDORIA
As pessoas iluminadas têm mais inimigos do
que as não iluminadas, pois os cegos não perdoam quem enxerga e os ignorantes não perdoam
quem sabe. Ser amigável, amoroso, autêntico,
inocente, sem causa é suficiente para disparar
muitos egos contra si. (Osho)
Você pode encarar um erro como uma besteira
a ser esquecida, ou como um resultado que aponta uma nova direção.
A inovação é que distingue um líder de um
seguidor.
A sabedoria dos velhos é um grande engano.
Eles não se tornam mais sábios, mas sim mais
prudentes. (Ernest Remingway)

DICAS
DICAS DA PM – ARROMBAMENTO
DE RESIDÊNCIAS
1 - Desconfie de vendedores e pessoas que
cheguem ao cair da noite. Não permita sua entrada no imóvel.
2 - Dificulte a ação dos ladrões. Instale grades
nas janelas, olho mágico e trancas nas portas.
Nunca deixe portões e portas abertos, mesmo
que tenha alguém em casa. Oriente seus filhos e
empregados sobre essa providência. Se possível
instale alarme eletrônico em casa.
3 - Dificulte o acesso ao interior de sua residência, trancando as portas dos diversos cômodos e recolhendo suas chaves.
4 - Distribua aparatos que façam barulho
quando as portas e janelas forem forçadas.
5 - Nas janelas e portas que deslizam sobre trilhos coloque peças de madeira que impeçam seu
deslizamento.

CURIOSIDADES
ADOÇANTES - O aspartame, também conhecido como Nutri-Sweet, foi
descoberto em 1965 por um químico
do laboratório americano Searle, que
buscava um novo remédio para a úlcera. Em 1937, um pesquisador, em
busca de um novo remédio para baixar
a febre, limpou os lábios com os dedos e sentiu neles um gosto doce. Era
o ciclamato.
COMBUSTÍVEIS – Esgotamento
das reservas. Cientistas buscam alternativas para esgotamento das reservas
minerais de combustíveis. Num futuro próximo, as reservas minerais das
quais hoje extraímos combustíveis
para gerar energia estarão esgotadas.
Os cientistas não se preocupam com

isso. Afirmam que, em 2050, já teremos criado reservatórios para acumular energia solar, menores que as baterias dos automóveis, capazes de gerar
energia suficiente para iluminar as cidades e movimentar nossas máquinas.
LSD - Os efeitos do LSD. O poder
alucinógeno do LSD (dietilamida do
ácido lisérgico) foi descoberto acidentalmente pelo médico suíço Albert
Hoffman, em 1943. Hoffman usava o
ácido preparado a partir de um alcaloide de um fungo em suas pesquisas
quando passou a sentir-se zonzo e ver
luzes de cores intensas a sua volta.
Depois de algumas horas, o médico
percebeu que o efeito passava e tudo
voltava ao normal.

Localizada ao lado da BR262, entre os trevos de acesso
à Avenida Tancredo Neves
e da Rua Capitão Rafael, a
Rua José Pereira Filho possui vários estabelecimentos
comerciais instalados, especialmente distribuidoras
de bebidas, o que ocasiona
intensa movimentação de veículos pesados, diariamente.
Em razão deste peso, é fácil
constatar a existência de ‘ondulações’ na via, dificultando
o trânsito de automóveis e
motos, até mesmo pedestres
– com a formação de poças
nos períodos chuvosos.
Para solucionar este problema, a Secretaria de Obras
executou serviços de nivelamento, e, agora, reconstrói o
calçamento no local. Serviços de reparo e manutenção
nas redes de esgoto e pluvial
também foram realizados
previamente.
A Rua José Pereira Filho
é uma via importante, pois,
além dos estabelecimentos
comerciais, possibilita o
acesso ao Bairro Santana e
o Residencial Bulinga. Por
situar-se paralela à rodovia
e interligar dois trevos, a
rua também viabiliza maior
fluidez ao trânsito, em horários de intenso fluxo na
BR-262.
As obras estão em andamento e deverão prosseguir
até que o calçamento de toda
a extensão da rua seja plenamente restaurado.
Secretaria de
Comunicação Social
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Xuxa cogita deixar o Brasil por causa da
filha, Sasha Meneghel: 'Morar perto'
Xuxa Meneghel já declarou ser uma
mãe protetora. Prova disso é que a apresentadora contou que pensa em se mudar
do Brasil em um futuro próximo para ficar
perto da filha, Sasha, atualmente morando
em Nova York, nos Estados Unidos, onde
cursa a faculdade de moda. "Todo dia falo
com Sasha. É de manhã, à tarde e à noite,
por Facetime, Skype. E ela manda recado:
'Mãe, bom dia, acordei. Um beijo, te amo'.
Ela não se vê agora longe de Manhattan.
E eu a vejo feliz por poder vir para o Brasil também, como ela curte. Mas não vejo
a minha filha mais morando aqui. Eu não
penso de maneira nenhuma em deixar a
minha mãe. Mas penso em mudar do Brasil. Num futuro próximo,
se Deus quiser. Ficar onde ela (Sasha) for. De repente em uma
cidadezinha perto, em um bairro perto dela", disse à colunista Mônica Bergamo, do jornal "Folha de São Paulo".
Apresentadora relata dificuldade de estar longe da filha:
Ainda à publicação, Xuxa comentou a dificuldade de estar longe
da herdeira, oito quilos mais magra após iniciar dieta pronokal.
"Faz um ano desde que a filha, Sasha, se mudou pra Nova York
para estudar. Um ano já... É horrível. Não, mas graças a Deus a
gente tá se vendo bastante. Eu achei que ia ser bem pior, mas eu
reencontrei o Ju (o namorado, Junno Andrade). Ele veio no momento em que minha mãe piorou e a Sasha tava já com essa ideia
de 'vou viajar, vou viajar'. Ele deu um alento pro meu coração. Eu
sempre achei que não precisava de nada nem de ninguém, que eu
me bastava. Se estivesse sozinha, eu estaria aí pelos cantos, sofrendo. Sem a minha filha, naquela casa, com a minha mãe do jeito que
tá ia ser barra, viu? E eu me vejo bem. Me vejo entendendo que o
momento da minha mãe tá chegando, que minha filha tá melhor lá.
Eu não teria esse olhar e essa maneira de ver a vida se não tivesse
a força do Ju", falou.

Kelly Key diz que se um dia for traída é
porque deu motivo
Kelly Key deu declarações fortes a respeito de sua relação com o marido, Mico
Freitas. A cantora, que está casada há 15
anos com o empresário e tem três filhos,
garantiu que confia plenamente no companheiro e nunca foi traída pelo amado.
“Com certeza nunca. Eu ponho a mão
no fogo pelo meu marido. Eu não tenho
dúvidas que ele nunca me traiu. E ele tem
certeza absoluta que eu nunca o traí. O dia
que você ouvir que o Mico me traiu, pode
ter certeza de que eu dei motivo para isso”,
disparou ao jornal “O Dia”.
Ao ser questionada sobre o teor machista
de sua afirmação, a artista explicou que estava falando particularmente de sua relação com o marido.
“Eu não estou sendo machista porque eu não estou generalizando essa situação. Eu estou falando da minha vida com o Mico [...]
Ele é uma pessoa vingativa. Esse defeito ele tem. Por isso eu digo
que, se ele me trair é porque eu vacilei também. E isso não tem
nada a ver com ser boa de cama ou não. Se eu trair, ele retribui.”

Aos 71 anos, Helô Pinheiro posa de
biquíni ao lado de Ticiane Pinheiro e
chocam fãs: "Parecem irmãs"
Aos 71 anos de idade, Helô Pinheiro posou
de bíquini ao lado de sua filha, Ticiane Pinheiro, e chocaram os fãs com a beleza da família.
As duas aproveitaram o feriado da Páscoa
em um resort de luxo em Atibaia, no interior de
São Paulo, mãe e filha curtiram e relaxaram em
uma piscina aquecida e mostraram os corpos
em forma. “Lindas! Parecem irmãs”, disse um
seguidor. “Oh, genética boa essa, hein! Arrasaram, meninas! Já quero a receita”, parabenizou
mais uma seguidora . “Sem contar que na idade
que tá ainda continua uma garota de Ipanema
pra sempre”, afirmou a internauta. “Sério, você está mais bonita
que sua linda filha”, comparou uma fã.

Em luta contra câncer, Marcelo Rezende
assume namoro
Enfrentando um tratamento contra o câncer, Marcelo Rezende
se mostra muito espiritualizado e, agora, também mostrou que
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conta com um apoio extra: o
amor.
Segundo informações do colunista Leo Dias, o jornalista
de 58 anos namora a carioca
Luciana Lacerda, de 51 anos. A
moça é separada e mãe de uma
menina. Como ele, Luciana se
mostra muito otimista, além de
falar em Deus. Entre suas hashtags preferidas estão #jávencemos e
#juntossomosmaisfortes.
O namoro era mantido pelos dois de forma discreta, mas Luciana passou a ficar em evidência por acompanhar o namorado em
seus tratamentos.
Marcelo abandonou a quimioterapia e agora faz um tratamento
alternativo para se livrar da doença.

Marília Mendonça é flagrada
beijando ator Matheus Corcione após
fim de noivado
Solteira após terminar noivado com o
empresário Yugnir Ângelo, Marília Mendonça fez a fila andar. A cantora foi flagrada aos beijos com o ator Matheus Cocione,
de 25 anos, na rua de bares e restaurantes
Olegário Maciel, na Barra da Tijuca, Zona
Oeste do Rio de Janeiro, na noite desta
quarta-feira (23). De acordo com o jornalista Leo Dias, no programa "Fofocalizando", a artista, que comprou uma chácara
de R$ 2 milhões em Goiânia, chegou ao
estabelecimento acompanhada de alguns
amigos e anunciou que o modelo chegaria ao encontro deles. Após
bate-papo, os dois deixaram o bar juntos e foram filmados no momento íntimo.
'Estou num momento de paz', disse Marília Mendonça: No
mesmo dia, pela manhã, a cantora participou do programa "Encontro" e confirmou não estar passando por momento de sofrência
com o fim de seu relacionamento, que durou sete meses. "Não estou sofrendo agora. Estou num momento de paz, muito mais tranquilo, não que ele me atrapalhasse. Estou me sentindo mais livre,
mais solta, mais feliz", disse ela, admitindo se sentir, em alguns
momentos, sozinha. "A gente se acostuma a estar perto de alguém
toda hora... Como o Yugnir andava muito comigo, é difícil se acostumar com a solidão", completou a cantora.

Fernanda Lima responde Silvio Santos por
piadas machistas: 'Não me oprime'
Fernanda Lima se pronunciou
pela primeira em seu Instagram, na
sexta-feira (25), sobre as recentes
polêmicas com Silvio Santos. Em
seu programa do SBT, o Homem
do Baú disparou que a apresentadora era "muito magra", que "não tem
amor nem sexo" e "quem gosta de
osso é cachorro". Depois de compartilhar um texto criticando o apresentador e causar irritação na
filha dele, Patrícia Abravanel, a mulher de Rodrigo Hilbert desabafou sobre o assunto: "Diante de tantas manifestações carinhosas
e outras tão agressivas que venho recebendo ao longo dessas semanas, resolvi escrever para elucidar os pontos que acredito e que
não me fizeram calar diante desse debate público, afinal nada aqui
é pessoal. É coletivo, é político".

Atores da Globo fazem abaixo-assinado
contra Gilmar Mendes
Uma apresentadora da Globo e alguns atores estão mandando
um abaixo-assinado pelo Whatsapp exigindo o impeachment do
ministro Gilmar Mendes. A coluna não vai divulgar os nomes dos
envolvidos para preservar os empregos deles na emissora.

Vazam nudes de finalista do ‘Masterchef’
A coluna quase nunca dá nota sobre
‘Masterchef’. Chegou a hora. Vazaram
nudes atribuídos a Deborah Werneck, que
está na final do programa, que acontece
amanhã. Nas imagens, impublicáveis, ela
mostra os seios e se toca nas partes baixas. Mas a pior imagem na opinião deste
colunista, é a que Deborah posa esfregando um órgão sexual masculino no rosto.
Pelas imagens, é possível perceber que as
fotos não são recentes. Mas vale o registro.
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Simone & Simaria estão fora de show das
sertanejas da Globo
Os fãs de Simone e Simaria vão ficar decepcionados com a notícia. Isso porque a
dupla sertaneja não participará das gravações do “Festeja Brasil”, a ser realizado dia
4 de novembro, no Rio de Janeiro.
A informação causou estranheza no
munto musical pois o evento, que virará especial da TV Globo, foi criado justamente
para reunir “as grandes mulheres do sertanejo”.
De acordo com o colunista Flávio Ricco,
rumores dão conta de que houve uma disputa envolvendo escritórios de shows. Contudo, a emissora carioca alegou que as artistas
não confirmaram presença no festival por incompatibilidade de
agenda de compromissos.
Já a assessoria de imprensa das ‘coleguinhas’ preferiu não se
manifestar até o momento.
Foram confirmadas para o “Festeja Brasil” Marília Mendonça,
Maiara & Maraisa, Naiara Azevedo, Paula Mattos e Paula Fernandes.

Rafa pede explicação sobre seus olhos
e Tici Pinheiro dá resposta fofa
A apresentadora da Record, Ticiane
Pinheiro vive desfilando com a filha,
Rafa Justus, do seu antigo relacionamento com Roberto Justus. Mãe e
filha mostram que são grudadas e rendem muitos momentos de fofura nas
redes sociais.
Em entrevista ao UOL na quinta
(11), Tici revelou como explicou para
a filha sobre uma característica específica do seu rosto. Como se sabe, Rafa nasceu com estenose
crânio-facial, uma alteração óssea no rosto.
A apresentadora contou que um dia uma colega da filha perguntou por que ela tinha os olhos tão separados. "A Rafa veio me
perguntar e eu respondi: 'Ué, você tem o olho azul mais separadinho e ele tem o olho puxado por ser mestiço. Eu tenho o olho
verde mais puxadinho também. Cada um é bonito do seu jeito!'",
contou a loira.
Tici confessou ter ficado insegura sobre a explicação, mas no
momento foi suficiente. Rafa se contentou com a resposta e as
crianças continuaram a brincadeira.

Chuck Norris sofre dois ataques cardíacos
no mesmo dia e sobrevive, diz site
O ator Chuck Norris, de 77 anos, sobreviveu
após sofrer duas paradas cardíacas em um intervalo de 47 minutos. De acordo com o site americano "Radar Online", o astro conhecido pelos
filmes de ação teve o primeiro ataque cardíaco
em um hotel de Nevada, nos Estados Unidos.
Ele foi reanimado por médicos no local e levado
a um hospital próximo. Ao chegar na unidade
de saúde, o ator sofreu um segundo infarto, mas
também sobreviveu.
Segundo o site, o susto ocorreu em julho, e Norris já está em
casa, recuperado. De acordo com a publicação, tudo aconteceu na
volta de uma viagem a Las Vegas, em Nevada, onde ocorreu um
campeonato mundial de artes marciais, no dia 16 de julho. O astro
e sua família voltavam de carro para casa, em Chester, no estado vizinho da Califórnia. Como a viagem é longa, eles decidiram
passar a noite num hotel no meio do caminho. Por volta de 5h30
do dia 17 de julho, Norris passou mal e teve a primeira parada
cardíaca.
Uma equipe médica foi chamada às pressas, e Norris foi reanimado. Já no hospital, ele sofreu a segunda parada cardíaca e teve
que ser ressuscitado de novo. De acordo com o "Radar online", o
astro das séries "Braddock" e "Comando Delta" passou alguns dias
internado, antes de receber alta e ir para casa.

Fã invade palco de SP e derruba Joelma
no chão em show
Uma fã tentou agarrar
a cantora Joelma durante
um show realizado em São
Paulo, na noite desta sexta. O momento, registrado
num vídeo, mostra uma
mulher chegando de surpresa e agarrando as pernas
da artista, que foi ao chão.

12

acesse: www.jm1.com.br

29 de agosto / 2017

