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Multidão visita o Santuário de Aparecida em Lajinha
Homem é morto com três
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EDITORIAL

Como votará os
brasileiros em 2018?

CHARGE

V

endo tudo que acontece em nosso país, as instituições mudando
de diretrizes a lei que valia ontem, hoje não vale mais. O Supremo Tribunal Federal quando se bate com os poderosos muda-se
até a maneira de interpretar a lei, o Senado falou alto e o STF recuou.
Agora eu estou pensando falta exatamente um ano para as eleições.
Como acontece de dois em dois anos temos que votar, já que não unificaram as eleições de prefeitos e vereadores com a de governadores,
deputados, senadores e presidente como fazemos há muitos anos.
Nesta eleição os brasileiros estarão bem informados dos políticos
corruptos, dos partidos políticos que traíram o povo organizando-se
verdadeira quadrilha para assaltar os cofres públicos, em andamento
a Operação Lava Jato trazendo confiança e esperando que o povo se
conscientize cada dia mais, para fazer
Fale com a redação
valer o seu voto reformando o congresso
contato@jm1.com.br escolhendo melhor os candidatos e encerrando os mandatos daqueles políticos
(33)3331-8409
que se envolveram em corrupção e tráfico de influência, traindo o voto popular.
O poder se emana do povo e é fundamental votar, pois é através
do direito cívico desse ato que construímos a legitimidade popular
e consagramos o princípio do governo democrático. É um princípio
básico de qualquer democracia, as decisões tomadas por nós nas urnas é que dão aos políticos o direito de nos representar. A eleição é o
mecanismo pelo qual se escolhe e autoriza o representante a exercer
a representação, ou seja, atuar em nome do povo para o povo.
Atualmente está disseminada a apatia em torno do processo eleitoral relacionando-o com a baixa qualidade dos atuais representantes.
Ocorre que não é o processo que está incorreto, mas a participação
que está debilitada, pouco se utiliza da plena liberdade propiciada por
vivermos num estado democrático de direito para o aperfeiçoamento
dos métodos de escolha de nossos representantes.
Estamos a um ano das próximas eleições que ocorrerão no segundo
semestre de 2018, que terão uma importância decisiva nos rumos do
nosso país. A intensificação do debate eleitoral a partir de agora é bem-vinda e uma forma de aperfeiçoar a participação cidadã com a perspectiva de melhorar a escolha dos futuros representantes e dirigentes
políticos - presidente, governadores, deputados estaduais, federais e
senadores. Mas a discussão política se dá com o debate sobre os reais
problemas do país e não com a intervenção sectária que desqualifica as
opiniões divergentes. Essa é uma manifestação concreta de cidadania.
As eleições constituem um excelente momento parra debater os
temas que interessam à sociedade. Cada partido ou candidato tem
a oportunidade de oferecer sua visão, opinião ou propostas sobre
diversas questões que interessam ao cidadão. Infelizmente, nossos
partidos são instituições falidas, veja o caso do PT, PP, PMDB e
PSDB, os maiores partidos do Brasil, são organizações que deram
muito prejuízo e não foram punidos, as lideranças se corromperam
e as siglas nada fizeram. As campanhas, muitas vezes, passam a ser
controladas por especialistas em marketing político, os “marqueteiros”, que buscam somente o resultado. Dizem o que os candidatos
devem falar para obter a simpatia do eleitorado. Dispõe de fabulosas
quantias para desenvolverem suas estratégias de comunicação e maximizar a possibilidade de vitória de seu candidato. Lamentavelmente,
é assim que as campanhas
A melhoria do país passa pelas eleições de 2018, não desperdiçar
o voto é uma obrigação de todo cidadão. O voto é a expressão da
igualdade. Pelo menos um dia, a desigualdade existente deixa de
existir e todos passam a desfrutar igualmente do mesmo direito, pois
todos os votos valem a mesma coisa. Nesse dia cada um, de acordo
com suas convicções e interesses, vota manifestando sua condição
de cidadão livre.
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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

P

Perdoar é nobre... Perdoar é divino!

or que é tão difícil viver feliz e em harmonia com tudo
que nos cerca? Viver feliz deveria ser algo simples,
mas simplesmente não o é.
Tenho refletido muito sobre este tema, e entendo que
a raiz da infelicidade das pessoas está no orgulho, um
sentimento tão nefasto que não lhes permite perdoar.
É um grande erro, e a imensa maioria das pessoas
não se permitem perdoar. Elas não pensam nas terríveis
consequências de não liberar perdão,e quero testemunhar
um exemplo disso.
Recentemente conversei com uma senhora idosa, já
viúva, que me confidenciou: "Meu marido morreu e não
sinto nenhuma falta dele. Sabe, ele me fez sofrer muito,
traiu-me inúmeras vezes, e não tinha respeito por mim.
Eu não o perdoo, nunca irei perdoa-lo."
Ao ouvir isso, eu a lembrei que como cristãos, precisamos liberar perdão a todos aqueles que nos feriram
porque quem não perdoar não entrará no reino de Deus.

Jesus Cristo disse que necessitamos perdoar todos
aqueles que se arrependerem de suas falhas e nos
pedirem perdão.
E, perdoar não sete vezes, mas setenta vezes sete, ou
seja, perdoar sempre.
A idosa senhora respondeu: "Eu posso ir para o inferno,
mas eu não perdoo o meu marido, você não imagina o
quanto ele me fez sofrer."
Ouçam, queridos: Quando alguém estende a mão
para conciliação, todo aquele que recusa é um grande
perdedor. Ele é perdedor porque não se libertou de seus
desejos, e por isso não vive em paz interior.
Não liberar perdão é ausência de nobreza da alma. Nós
precisamos nos esvaziar de nós mesmos, se quisermos
crescer em direção a Cristo. E o grande Eu Sou, está em
nós sempre, mas nós precisamos estar Nele.
Com carinho.
Atenciosamente - João Antonio Pagliosa
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Texto inédito de Marcelo Resende, lido
na Missa do Sétimo Dia:
"Quando pequeno meu sonho era
comer 'a comida do avião'. Morávamos
- meus pais e meu irmão de criação numa escola do antigo SAM - Serviço de
Assistência ao Menor, a Febem da época.
Meu pai Jaures conseguira um emprego. Finalmente. E nós ganhamos o direito
de ocupar uma pequena casa dentro da
Escola Granja, um reformatório para meninos endiabrados na Ilha do Governador,
no Rio de Janeiro. Eu incluído nessa leva.
A escola ficava às margens do aeroporto internacional do Galeão,
hoje Aeroporto Tom Jobim. A cada instante aviões passavam sobre
nossas cabeças - bem baixinho e com seu ronco assustador para um
moleque de seis, sete anos. Minha mãe Áurea, por coincidência,
trabalhava como funcionária administrativa da Aeronáutica em
outro aeroporto, o até hoje Santos Dumont, no centro do Rio. Eu
perguntava: "Mãe, no avião se come? Que que come lá?" Minha mãe
não sabia responder - jamais subira num avião. Não havia dinheiro
para isso. E inventava histórias. Até que um dia ela me trouxe uma
bandeja com a "comida de avião". Que decepção. A comida de
minha mãe era milhões de vezes melhor. Mudei a pergunta: "Mãe,
avião leva a gente prá onde?". Você acabou de pensar que eu era
abestalhado, certo? Eu tinha seis anos, mais de cinco décadas atrás.
Deu para entender? Minha mãe sei lá o que disse. Mas a vida me
traria a resposta. Doze anos depois eu começaria a ser jornalista e,
rapidinho, rapidinho, entrei num avião. Para sempre. Num só ano
fiz 54 viagens internacionais - uma por semana. Meu recorde. Mas
só aos 30 e pouco anos de vida tive dinheiro para entrar num avião
"à passeio". Era minha nova moda. Já rodei todos os continentes
- se bem que Argentina, Holanda e Franca são alguns dos roteiros
que mais faço. Um filho em cada canto. E agora uma se foi para
Nova Zelândia - dezesseis horas num avião. Perdi tempo com a
tal pergunta para a minha mãe. E antes que você me faça alguma
pergunta, vou dizer logo: nós - você e eu - vamos viajar muito a
partir de agora”. Boa viagem meu pai.

O voto questionado
Em tempo de eleição tudo é bom/ recebemos sorrisos e aperto
de mão/ eles vão aos velórios carrega caixão/ promete de tudo, eles
perdem a razão/ Depois de tudo isso, só na outra eleição/ alguns
desavisados ainda acreditam/ nesta grande ilusão/ em cada tempo
que passa estamos indo mais e mais nesta contramão/ cadê o grito
do povo, pra salvar esta nação/ quando vier pedir o seu voto, não
vai se entregando por qualquer conversa, promessa/ bate firme e
exerça seu papel de cidadão! ( Salazar)

Humorista X Jornalista
O jornalista José
Trajano venceu o
processo movido
pelo humorista
Danilo Gentili. A
2ª Turma Recursal
Criminal do Colégio Recursal Central de São Paulo
negou provimento
a um recurso de
queixa-crime por injúria do apresentador do SBT contra o ex-comentarista da ESPN. As informações são dos portais UOL
Esportes e SRZD.
“Acordam, em 2ª Turma Recursal Criminal do Colégio Recursal
Central da Capital, proferir a seguinte decisão: ‘Negaram provimento ao recurso de apelação, por V.U.’, de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão”, diz documento assinado
pela relatora Flávia Poyares Miranda. Trajano X Gentili: entenda
Durante o programa ‘Linha de Passe’, exibido pela ESPN em
27 de maio de 2016, Trajano criticou Gentili por comentários que
o humorista publicou no Twitter, na semana em que uma jovem de
16 anos foi estuprada por mais de 30 homens numa favela da Zona
Oeste do Rio de Janeiro.
O apresentador do ‘The Noite’ disse, dentre outras coisas, que “o
cara esperou uma gostosa ficar bêbada para transar com ela. Todos
sabemos o nome que se dá para um cara desse: Gênio”.
Dias antes do comentário de Trajano, o apresentador do SBT havia
visitado os estúdios da emissora esportiva. “Porque o canal abrigou
esta semana um personagem engraçadinho, que se porta como se
fosse um sujeito que faz apologia do estupro. Em nome do humor,
dizendo que no humor cabe tudo. Esse grupo ficou irritado e enojado
com a presença dele”, disse o jornalista na época.
Na ação movida contra o jornalista, Gentili afirmou que Trajano
o acusou de “fazer apologia ao estupro”. O valor de indenização

solicitado pelo humorista era de R$ 1 milhão. Em sua defesa, Trajano afirmou que a condição de comediante do apresentador “traz
por consequência imediata a possibilidade de receber críticas. Aliás,
a mesma licença que tem o comediante de fazer piadas, o tem o
jornalista ao fazer críticas”.

Deputado Renzo Braz e o prefeito
Luciano de Manhumirim
O deputado Renzo Braz
destinou recursos para Manhumirim (MG) - O prefeito
de Manhumirim, Luciano
Machado, anuncia a pavimentação de ruas na cidade e da
Vila Pequetito na Zona Rural
do município.
“Estive no Gabinete do
Deputado Federal Renzo Braz
que destinou uma emenda
parlamentar no valor de R$
443.650,00 (quatrocentos e
quarenta e três mil, seiscentos
e cinquenta reais) para a pavimentação de ruas e da Vila Pequetito”, informou o prefeito.
De acordo com o prefeito, a pavimentação vai ser realizada
nos seguintes locais:
Vila Pequetito – Zona Rural
Rua 19 de Março – Bairro Nossa Senhora Aparecida
Rua Novo Horizonte- Bairro Divinéia
Rua Tropical – Bairro Vila Rica
Rua Projetada- Isidoro
“Sei que temos muito a fazer e mais ruas a serem calçadas, irei
onde for preciso para trazer estes benefícios. Obrigado Deus”,
pontuou o prefeito.

Me diga quem indicou o ministro, que
te direi seu voto
Em uma roda de amigos falando de política e discutindo como
seria a votação do STF envolvendo o caso Aécio Neves. A semana
passada foi bastante produtiva no supremo onde ficou provado que o
que pesa na hora da decisão é a indicação política e seus padrinhos,
sinceramente vejo o supremo desnecessário no país, o povo espera
uma coisa e o STF faz outra.
Pelo que se vê nas redes sociais o respeito pelo supremo acabou,
as decisões tomadas mostram que a justiça é para grupos e carteis
onde o que prevalece é o grau de poder de quem é investigado
sobre os que julgam.
Lembram quando decisões foram favoráveis ao Maluf que teve
a pena aumentada mais tendo o benefício de não ser preso, Eike
Batida teve a prisão revogada, o empresário Jacob Barata também
foi favorecido, enfim a justiça é cega ou nossos ministros votam
de acordo com o grau de proximidade.
Se isso for democracia prefiro o militarismo onde dizem que em
64 houve golpe militar. Será que foi golpe, ou não queriam que
fosse implantado no pais o que vemos hoje, pois são os mesmos
protagonistas de 64 que foram cassados e voltaram para implantar
o que queriam em 64 pois é o que vem acontecendo.

de, não vai mais fazer parte do quadro de pessoas que pertencem à
empresa de Silvio Santos.
Ele se mostrou completamente descontente com as decisões que
Silvio Santos tem tomado e já a partir do dia 31 de dezembro deixa
de fazer parte do estafe do SBT.

Muitos vereadores e prefeitos de olho
nas vantagens das eleições de 2018
Com atual situação brasileira e suas equivocadas decisões
políticas, a violência brutal, o desemprego, a falta de estrutura, o
descaso com a saúde e educação, tem levado ao povo brasileiro
uma reflexão sobre suas atitudes diante das eleições. “Eu nunca
dei muita importância na hora de votar, mas ultimamente passei
a observar mais as decisões de nossos governantes e em especial
da nossa justiça. Não gostei nada do que está sendo revelado pela
Lava jato, empresário que pagou para mudar a lei em seu benefício,
de maneira que todo o nosso sistema está contaminado e vi que da
justiça não se pode esperar. Vai ser pelo voto que teremos que passar
o Brasil a Limpo”. Comenta a professora Fábia. Dizem que muitos
vereadores já estão fechando apoio com candidatos que estão sendo
investigado pela Lava jato, mal sabem eles que o povo está atento
e dependendo do apoio dos prefeitos e vereadores em 2020 terão
também a resposta do povo.

Se o Brasil fosse dividido em 5 nações
A disposição de países
ficaria da seguinte forma:
País 1 (Norte): Amazonas, Roraima, Amapá,
Pará, Tocantins, Rondônia e Acre;
País 2 (Nordeste): Maranhão, Piauí, Ceará,
Rio Grande do Norte,
Pernambuco, Paraíba,
Sergipe, Alagoas e Bahia;
País 3 (Centro-Oeste): Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul, Goiás e
Brasília;
País 4 (Sudeste): São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e
Minas Gerais;
País 5 (Sul): Paraná, Rio Grande do Sul, Porto Alegre e Santa
Catarina.
Isto feito, cada pátria poderá criar plebiscito para escolher nome
próprio e, consequentemente, regime político e sistema de governo
que o represente de acordo com a necessidade de sua população
local. Além disso, determinar capital federal, nova divisão de
estados e municípios, e, claro, quem seriam os respectivos presidentes, governadores, senadores, prefeitos, vereadores deputados
e ministros, também estariam entre as atribuições de cada uma
dessas repúblicas recém-formadas.

Vandalismo dificulta trabalho
da equipe do SAMAL

Acabou o casamento entre o jornalista
Kennedy Alencar e o SBT.
Dizem que o Kennedy Alencar, estava aborrecendo o dono
do SBT com suas notícias em algumas vezes enaltecendo o ex-presidente Lula e alguns outros nomes da esquerda brasileira. O
profissional deixou a emissora semana passada. Ele agora, segue na
CBN e com o trabalho que tem feito para o seu blog. A direção do
SBT cancelou uma série de entrevistas de presidenciáveis ‘Cenário
2018’. Dizem que este foi o motivo da saída do jornalista Kennedy.
Já o SBT diz, entretanto, que Kennedy decidiu se desligar e, assim,
Kennedy Alencar afirma que a reformulação no jornalístico citada
por Stycer fez com que sua série fosse descontinuada. “A série foi
cancelada e eu não vi motivo para continuar. O SBT é uma casa
muito boa para se trabalhar e o Silvio Santos tem total direito de
tocar a televisão como entende ser o certo. Por outro lado, também
tenho direito de tocar a minha carreira e, por isso, decidi seguir o
meu caminho. Sou muito grato ao SBT pelo período”, acrescenta
o repórter
Silvio Santos resolveu voltar com as mudanças na grade de
programação da emissora e focou no jornalismo.
Para isso, acabou culminando em diversas demissões no Complexo Anhanguera, no estado de São Paulo. Inclusive de jornalistas
renomados e outros que ficarão agora subutilizados.
Flávio Ricco conta que a nova baixa no jornalismo do SBT será
#Joseval Peixoto. O experiente apresentador ficará na emissora só
até o fim do ano, quando se encerra seu contrato. Joseval Peixoto,
que há anos apresenta o 'SBT Brasil' ao lado de Rachel Sheheraza-

Um inesperado e triste fato surpreendeu a equipe do SAMAL
hoje, pela manhã, na Avenida Getúlio Vargas (Calçadão do Coqueiro): grande quantidade de lixo estava espalhada nas calçadas.
Aparentemente, trata-se de ação de vandalismo.
Além de causar transtornos para moradores e transeuntes, atos
como este comprometem também a programação de trabalho dos
agentes de limpeza, já que tanto lixo espalhado demanda maior
quantidade de funcionários em um mesmo local, atrasando a operação de limpeza em outros pontos da cidade.
O Samal pede a colaboração de todos para que a cidade mantenha-se limpa e bonita. Colabore, ajude a fiscalizar e denuncie quem
polui as ruas e o Rio Manhuaçu. A cidade é um espaço público,
um bem de todos!
(Secretaria de Comunicação Social – Prefeitura de Manhuaçu)
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HOMOSSEXUALIDADE
NÃO É DOENÇA, MAS
IDEOLOGIA DE GÊNERO É.

"foi uma das exposições mais vacilantes e obscuras no conteúdo jurídico – e mais claras na sujeição à pressão
política. Cheio hesitações, vaivéns e argumentos convolutos, lembrou uma daquelas figuras fractais cujo comprimento tende ao infinito e cuja área – ou substância – tende a zero”.
jornalista Helio Gurovitz, o voto da presidente do STF no julgamento sobre punição a parlamentares, que decidiu a votação

PLANOS DE SAÚDE REPETEM
O TRUQUE DAS AÉREAS
O fim da obrigatoriedade do rol mínimo de procedimentos,
nos planos de saúde, prevista na proposta da nova Lei dos
Planos de Saúde, faz lembrar a enganação da franquia de
bagagem, nas companhias aéreas. A Agencia Nacional de
Aviação Civil (Anac) prometeu que os valores das passagens cairiam, mas aumentaram em quase 36%. Os planos
de saúde buscam só reduzir custos e aumentar seus lucros.
PURA ENGANAÇÃO
A mudança criará vários tipos de cobertura, mais ou menos complexas, enganando a clientela, com o fim do rol de
procedimentos mínimos.
RETROCESSO
O projeto da nova lei dos planos de saúde prevê, entre
outros recuos, o fim da proibição de aumentar as mensalidades depois dos 60 anos.
TUDO DE NOVO
Antes da proibição do aumento, as operadoras tripudiavam
sobre faixas etárias mais velhas, aumentando as mensalidades sem qualquer limite.
NÃO TÊM AVÔ
A maldade contra os mais velhos faz parecer que os planos de saúde e seus aliados não têm pais ou avós, ou
devem odiá-los.
‘COTÃO’ DE R$ 166 MILHÕES
ESCAPA DO LIMITE DO TETO
Parlamentares da Câmara dos Deputados e do Senado
ganham entre R$ 35 mil e R$ 45 mil a mais por mês a título
de ressarcimento de custos relacionados aos mandatos.
Até agora, este ano, o Congresso torrou mais de R$ 166
milhões, entre janeiro e setembro de 2017, apenas para
ressarcir deputados e senadores por gastos como assessoria externa, passagens aéreas, impressão de materiais
etc.
E AINDA TEM MAIS
Todos os meses cada parlamentar recebe R$33,7 mil de
salário, R$3,8 mil de auxílio moradia e cerca de R$ 102 mil
para pagar assessores.
CÂMARA
Os 513 da Câmara dos Deputados conseguiram gastar em
nove meses R$ 148.105.820,75, segundo a Operação Política Supervisionada.
SENADO
Os 81 senadores gastaram R$ 17,85 milhões este ano. A
média deles é de R$220 mil cada, menor que a dos deputados de R$288 mil cada.
CUSTO-TUCANO
Um dos três maiores do Brasil, o PSDB tem a quarta maior
bancada da Câmara dos Deputados e cerca de 1,45 milhão de filiados no país. Os tucanos receberam R$ 49,7
milhões do Fundo Partidário em 2017.
PRTB E PSDC NO FUNDO
O PRTB de Levy Fidélix e o PSDC de Eymael, eternos
candidatos a presidente, levaram R$2,67 milhões e R$2,9
milhões respectivamente do Fundo Partidário do TSE apenas entre janeiro e setembro de 2017.
GRANDE PEQUENO CUSTO
O PRB é apenas o 13º maior partido do Brasil no quesito
filiados; cerca de 384 mil. Mas é o sétimo maior beneficiado pelo Fundo Partidário; levou R$20, 3 milhões até agora
em 2017. O tamanho da fatia do fundo é determinada pelo
tamanho da bancada do partido na Câmara.

SELIC 2017
O Comitê de Política Monetária, que define a taxa de juros,
tem mais duas reuniões este ano; uma neste mês, outra
em dezembro. A Selic foi reduzida nas últimas reuniões,
mas agora deve ser mantida.
HORÁRIO DE VERSÃO
O horário de verão, que completa 32 anos neste domingo,
começa a 00h e vai vigorar até o dia 18 de fevereiro de
2018. Ano passado, segundo o Operador Nacional do Sistema, foram poupados R$ 159,5 milhões.
RESULTADO QUE DEMORA
O governo decretou o fim oficial da recessão no Brasil em
maio deste ano, um ano após o início do governo Temer. O
emprego só voltou a crescer de forma estável quase quatro
meses depois.
TRUMP VAI DAR CHILIQUE
O Irã é importante parceiro comercial brasileiro. O país do
Oriente Médio compra US$ 2 bilhões por ano, em média,
de produtos do Brasil. E o governo federal pretende aumentar o tamanho dessa parceria.
COMÉRCIO VAREJISTA
O comércio varejista registrou alta de 3,6% em agosto. É o
quinto mês consecutivo de crescimento e também o melhor
resultado para o mês nos últimos quatro anos. Os dados
são do IBGE.
PERGUNTA NA ANAC
Aumentar preços de passagens após garantir que isso não
aconteceria é crime ou incompetência?
ANAC MENTIU: PREÇOS DAS
PASSAGENS AUMENTARAM
O aumento de 35,9% nos preços das passagens aéreas
desde o início da cobrança pelas malas, constatado pela
Fundação Getúlio Vargas (FGV), comprova um estelionato que merece investigação. Para justificar a medida, que
criou mais um negócio milionário para as empresas aéreas, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) anunciou
que “a tendência” seria diminuir o preço da passagem. A
Anac mentiu.
CONLUIO EVIDENTE
Há suspeitas de conluio da Anac com as empresas aéreas,
para a adoção da medida. E com o aval da Câmara dos
Deputados.
SENADO ANULOU
O Senado aprovou resolução anulando decisão da Anac
para cobrar pelas malas, mas era necessário o aval da Câmara dos Deputados.
NA GAVETA DE MAIA
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, jamais colocou em
votação a decisão do Senado suspendendo a resolução
da Anac.
EXPLORAÇÃO IMPARÁVEL
Com o mercado de aviação civil reservado a empresas
“nacionais”, as passagens aéreas no Brasil estão entre as
mais caras do mundo.
PMDB DEVE ENTREGAR
PARTIDO EM SERGIPE A MOURA
A direção nacional do PMDB articula mudança radical no
comando do partido no Sergipe, há anos sob liderança do
governador Jackson Barreto. O problema é que Barreto,
um histórico do partido, desagradou a cúpula ao bajular
Lula no tour pré-eleitoral do ex-presidente pelo Nordeste.
O líder do governo no Congresso, deputado André Moura
(PSC), é o preferido de Jucá para “assumir” o partido no
Estado.

Percival Puggina

E

é doença grave. Seus agentes
transmissores proliferam em
segmentos bem específicos
do meio artístico, da agenda cultural, da programação da Rede
Globo, do ambiente educativo e
da militância LGBT. Mostras e
performances que causaram escândalo nos últimos dias, bem como
outras já anunciadas, alinham-se
com esse objetivo. Impossível
negar.
A ideia de que os órgãos genitais
são ilusões da mente e devem ser
abolidos da identidade pessoal derruba uma biblioteca de Genética
e outra de Biologia. Mas isso não
importa à militância contanto que
se propague um mix conceitual
cheio de contradições. Segundo
ele, masculino e feminino ora
seriam construções culturais e
sociais, ora deliberações tão frívolas quanto a escolha de um
adereço, ora frutos de imposições
heteronormativas, ora produtos
de uma "dialética" da genitália
com o inconsciente de cada um.
Como consequência, sob absoluto
silêncio da natureza, ninguém
nasceria homem ou mulher. Todos arribaríamos a este mundo
assexuados como manequins de
vitrine, pendentes de definições
ou indefinições que adviriam das
influências e das experiências
mais ou menos bem sucedidas
ou malsucedidas. Ademais, os
gêneros seriam intercambiáveis e,
dependendo do lado de corte do
fio, inacessíveis aos cuidados de
psicólogos e psiquiatras.
Qualquer dessas ideias, suas
dicções e contradições tem inteiro
direito de comparecer ao debate
no ambiente social leigo e no
ambiente científico. O direito que
não lhes assiste é o de assalto às
salas de aula e espaços infantis,
precisamente seu interesse maior.
Mantenham-se longe daí! Esses
ambiente lhes são totalmente
impróprios. Sua presença ultrapassa os limites da delinquência.
Ninguém tem o direito de levar
suas próprias dubiedades às mentes infantis para confundir suas
identidades.
Tomar as exceções como fonte de norma geral e impô-la a
crianças é uma perversão que
passou a tomar corpo, no campo
educacional,durante a Conferência Mundial da ONU sobre

População e Desenvolvimento,
realizada no Cairo em 1994. A
palavra gênero aparece 211 vezes
em seus documentos. Entende-se:
quanto mais sexo homossexual,
menor a reprodução da espécie.
Aqui no Brasil, o Plano Nacional
de Educação, que tramitou no
Congresso Nacional desde 2010,
cozeu no forno legislativo recheado de centenas de emendas e
inclusões da ideologia de gênero
até que, por ampla maioria, todas
as referências ao tema foram
suprimidas da lei que instituiu o
PNE 2014-2024. Em que pese a
rejeição no ditame federal, o MEC
- sempre o aparelhamento da burocracia pela ideologia! - através da
subsequente Conferência Nacional
de Educação, enviou a Estados e
municípios documento reintroduzindo a ideologia de gênero como
conteúdo abundante nos respectivos planos. Esse desrespeito à
legislação federal e à posição do
Congresso Nacional está muito
bem exposto aqui. Assim, também
Estados e municípios tiveram
que se defrontar com a questão
e, outra vez, intensa mobilização
social derrubou a inclusão de tais
políticas na quase totalidade dos
planos de educação dos mais de
cinco mil municípios brasileiros.
Não foi diferente nos Estados.
A disposição que os militantes
do MEC não têm para ensinar
o que interessa, têm para isso. A
versão final da Base Nacional Comum Curricular tem 396 páginas
e a palavra gênero reaparece 135
vezes! Esse número de menções
fornece uma ideia do espaço que
ela ocupa na cabeça dos que põem
a educação brasileira a serviço de
suas causas.
É como se nada significassem
a maciça rejeição pela opinião
pública e pelos poderes que a
representam. Querem enfiar-nos
goela abaixo a militância de gênero no sistema de ensino para
causar molesta crise de identidade
nas nossas crianças. Não passarão!
* Percival Puggina (72), membro da Academia Rio-Grandense
de Letras, é arquiteto, empresário
e escritor e titular do site www.
puggina.org, colunista de dezenas
de jornais e sites no país. Autor de
Crônicas contra o totalitarismo;
Cuba, a tragédia da utopia; Pombas e Gaviões; A tomada do Brasil.
integrante do grupo Pensar+.

COMARCA DE MANHUMIRIM/MG - 1 ª Vara - Justiça
Gratuita - Edital de Citação - Prazo de 20 dias. O Dr. RICKY BERT BIGLIONNE GUIMARÃES, MM. Juiz de Direito
desta Vara, na forma da lei, etc... FAZ SABER, aos que o
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que
por este Juízo e Secretaria tramita uma Ação Busca e
Apreensão com antecipação de tutela, processo nº 0395
15 002303-8, proposta por ITAÚ UNIBANCO S/A em face
de JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA, CNPJ 08.253.109/ 000142, com endereço atual em local incerto e não sabido, e por
meio deste CITA o requerido para todos os termos da ação
supramencionada, podendo contestá-la, em 15 (quinze)
dias. Não sendo contestada a ação dentro do prazo legal,
se presumirão aceitos como verdadeiros os articulados
pela parte autora, nos termos do NCPC. Fica o requerido
intimado ainda de que poderá, ainda, sem prejuízo de
eventual resposta, caso entenda ter havido pagamento a
maior e deseja restituição, pagar a integralidade da dívida
pendente, no prazo de 05 dias da execução da liminar,
segundo os valores apresentados pelo autor na petição
inicial, hipótese em que o bem lhe será restituído livre
de ônus. Manhumirim, 19 de maio de 2017. Eu, Thiago
Sathler Carreiro, Oficial de Apoio Judicial D, o digitei. O
Juiz de Direito.
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Prefeitura inicia reforma do cemitério municipal
A
Prefeitura de Manhuaçu,
por meio das Secretarias
de Obras e de Administração, iniciou os trabalhos de
reforma do cemitério municipal.
Esta semana, a Prefeita Cici
Magalhães esteve no local,
juntamente com o Secretário
M. de Obras, João Amâncio
de Faria; Diretor M. de Obras,
Jânio Sérvio (Catinga), e Vereador Juninho Linhares – autor
da Indicação Legislativa que
solicitou a realização destas
melhorias.
A obra é realizada com recursos próprios do município, com
valor de R$ 99.589,44. Estão

previstas melhorias na fachada,
a substituição do sombreiro
sobre a escadaria principal e a
construção de muro nos fundos
e pintura entre outras ações.
Com os serviços em andamento, a Prefeitura busca proporcionar melhores condições
de visitação aos túmulos, por
parte da população, especialmente no Dia de Finados (02
de novembro), quando as pessoas vão até o local, prestar
homenagens à memória de entes
queridos.
(Secretaria de Comunicação Social – Prefeitura de
Manhuaçu)

Bom Despacho rompe com a Copasa

O

prefeito de Bom Despacho, Fernando Cabral,
rompeu o contrato com
a Companhia de Saneamento
de Minas Gerais (Copasa).
Cabral alegou que há tempos a
cidade enfrenta problemas com
o tratamento de esgoto, com a
recomposição do asfalto e com o
abastecimento de água. "A crise
que estamos passando mostrou
que também temos problemas
com o despreparo da Copasa
para enfrentar contingências",
alega. De acordo com o prefeito
de Bom Despacho, o contrato
com a estatal foi malfeito, sendo
que a empresa ficou com todos
os bônus e o cidadão apenas
com os ônus. Segundo Cabral,
o contrato deixou de fora o fornecimento de água, a coleta e o
tratamento de esgoto de todos
os povoados. (Gazeta do Oeste
- Divinópolis).
Apenados prestam serviços
em Muriaé
A Prefeitura, o Ministério
Público e o Poder Judiciário
firmaram parceria para que
cerca de 20 apenados cumpram

efetivamente suas penas alternativas prestando serviços aos
muriaeenses, através do sistema
de mutirão. Além de possibilitar
que os reeducandos cumpram
a sentença determinada por
lei, a medida gera benefícios
à comunidade. A princípio, os
apenados atuarão por dois finais
de semana na limpeza de locais
administrados pela Prefeitura. A
promotora da Vara de Execuções
Penais da Comarca de Muriaé,
Jackeliny Rangel, afirma que há
a intenção de estender a medida
para outros finais de semana,
ou mesmo para tarefas durante
a semana. (Gazeta de Muriaé)
Câmara pleiteia melhorias
para ônibus
A ocupação do prédio da
Câmara Municipal esta semana
por manifestantes contrários ao
aumento da tarifa de acesso aos
ônibus do transporte coletivo
de Juiz de Fora colocou o Poder
Legislativo no meio de uma
discussão que, via de regra, gera
polêmica e desgaste para o Poder Executivo. A despeito de o
reajuste ter ocorrido por decreto

assinado pelo prefeito Bruno
Siqueira (PMDB), um grupo
de pessoas indignadas com o
novo valor foi bater às portas do
Palácio Barbosa Lima. Diante
do momento de crise, a Mesa
Diretora atuou de forma conciliadora, e a mobilização nas dependências da Casa transcorreu
de forma pacífica e terminou em
menos de 24 horas. (Tribuna de
Minas - Juiz de Fora)
Caratinga terá Fórum Permanente
A Fundação Educacional de
Caratinga (Funec) e a Associação Mãe Admirável (AMA)
realizarão na próxima terça-feira
(17), às 13h, o Fórum Permanente sobre Álcool e outras Drogas.
Após credenciamento, a programação está prevista para ter início às 13h30, com composição
da mesa de autoridades para a
abertura, apresentação do objetivo do Fórum e exibição artística.
Em seguida acontecerá uma
palestra com Aloísio Andrade,
médico psiquiatra e presidente
do Conselho Estadual sobre
Drogas. (Diário de Caratinga)

Poços tem vocação para
turismo
A Secretaria de Estado de
Turismo (Setur-MG) listou
Poços de Caldas e outros nove
municípios mineiros como um
dos principais destinos turísticos
para o turismo de negócios e
eventos no estado. A publicação,
online, tem por objetivo contribuir com o posicionamento
do estado e de cada município
enquanto destino de negócios
e eventos, além de fomentar a
diversificação da oferta, criando
oportunidades aos demais destinos do interior que possuem alta
capacidade para atendimento. (A
Folha Regional - Muzambinho)
SL recebe Mutirão Direito
de Ter Pai
A Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG), em parceria com o Tribunal de Justiça,
promoverá mais uma edição
do "Mutirão Direito a Ter Pai".
A ação também será realizada
em Sete Lagoas no dia 27 de
outubro. O principal objetivo é
garantir à criança, ao adolescente e, eventualmente, ao adulto,

o direito a ter o nome do pai
em seu registro de nascimento.
Além do reconhecimento da
paternidade, o mutirão também
possibilitará o reconhecimento
da maternidade, naqueles casos
em que a pessoa não tem o nome
da mãe em seu registro de nascimento. (Sete Dias - Sete Lagoas)
Alunos do IFNMG participaram da palestra
Alunos do Curso Técnico
em Administração do IFNMG
Campus Teófilo Otoni participaram da Palestra "Desafios da
Gestão Estratégica Financeira",
ministrada pelo consultor Marcos
Rosa Chaves, e organizada pelo
Sindcomércio de Teófilo Otoni.
A palestra realizada na Doctum
contou com a presença de alunos
das instituições de ensino e professores e foi muito bem avaliada
pela equipe do Campus Teófilo
Otoni que participou do evento.
O Coordenador do Curso Técnico
em Administração, Gustavo Henrique Silva de Souza, salientou
que a palestra proporcionou uma
aproximação de diferentes disciplinas do curso, como a Gestão

Estratégica e Gestão Financeira
e Orçamentária, agregando à atuação profissional desses alunos.
(Diário de Teófilo Otoni)
Ação orienta moradores de
rua em Divinópolis
A Prefeitura de Divinópolis,
por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Social, orientou moradores de
rua e limpou espaços públicos na
última quarta-feira, 11. Equipes
de abordagem social, do Centro
de Referência Especializada
de Assistência Social (Creas)
e da Secretaria Municipal de
Operações Urbanas (Semop)
realizaram a ação no mesmo
dia em que o Agora publicou
uma reportagem especial sobre
a vida das pessoas em situação
de rua na cidade. Através da
equipe de abordagem do Creas,
os moradores em situação de rua
foram orientados e informados
de como a ação seria realizada
e que funcionários da Semop
passariam recolhendo possíveis
detritos e entulhos, fazendo a
limpeza dos espaços ocupados.
(Portal Agora - Divinópolis)

OPINIÃO

AOS POETAS, POESIA

Por Luiz Carlos Amorim
- Escritor, editor e revisor
– Fundador e presidente do
Grupo Literário A ILHA,
que completa 37 anos de
literatura neste ano de 2017.
Cadeira 19 da Academia
Sulbrasileira de Letras.
http://www.prosapoesiaecia.xpg.uol.com.br – http://
luizcarlosamorim.blogspot.
com.br

N

o dia 20 de outubro
é comemorado o dia
do poeta, esse ser estranho e singular, iluminado,
que vê a vida com o coração
e a alma, e tenta passar essa
visão a todos aqueles que
tiverem sensibilidade para
recriar a sua visão. Então
quero enviar a minha homenagem a todos os bardos
deste imenso Brasil e do
mundo, pois é das penas
deles que flui a emoção e o

sentimento dessa arte que se
chama literatura.
É o poeta que torna esse
nosso mundo, tão belo e ao
mesmo tempo tão conturbado, um pouco mais sensível,
é ele que desnuda a alma
para que a nossa alma seja
menos dura, menos intolerante, mais solidária, mais
humana, menos violenta.
É o poeta que nos leva
a contemplar o amor, que
nos leva a pensar a paz, que

nos lembra de que somos
irmãos gêmeos da natureza e
por isso mesmo precisamos
amá-la e respeitá-la, para
que ela nos proteja e não nos
desampare.
Precisamos comemorar
esse dia produzindo e lendo
versos, todos nós, pois o
mundo atual, tão corrido
e tão violento, precisa da
singeleza e do lirismo da poesia. O ser humano precisa
cultivar a poesia, para não se
deixar endurecer mais ainda,
para não deixar de ser gente.
Ao contrário do que alguns pensam, a poesia é

necessária. Como deixar
fluir a alma através das
pontas dos dedos, a não ser
pela criação de um poema?
A poesia é sentimento, é
emoção, é alma, é coração.
Como sermos humanos sem
tudo isso?
A poesia é mágica, como
já disse Quintana – e quem
mais poderia dizê-lo? –
como neste poema que toma
a liberdade de transcrever:
”Os poemas são pássaros
que chegam não se sabe de
onde e pousam no livro que
lês. Quando fechas o livro,
eles alçam voo como de um

alçapão. Eles não têm pouso
nem porto; alimentam-se
um instante em cada par de
mãos e partem. E olhas, então, essas tuas mãos vazias,
no maravilhado espanto de
saberes que o alimento deles
já estava em ti...”
Que mais posso eu dizer?
Rendo a minha homenagem
a você, poeta, que não deixa
morrer a poesia que existe,
ainda, em nossas vidas. E
viva a poesia mundial, e
viva Quintana, e viva nós,
poetas.
Luiz Carlos Amorim
Letras
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OPINIÃO

O BRASIL E SUAS
MULTIPLAS VERDADES!

O

Brasil, por ser um país de
expressão continental, abriga
várias realidades que não chegam a envolver e sensibilizar as demais
comunidades da Nação, pelas distancias geográfica, física
e emocional entre os contextos mais variados que vivem
os demais nacionais.
Foi assim o que aconteceu com os agricultores gaúchos que viviam na Reserva Raposa Serra do Sol, em
Roraima, há tempos atrás quando o Supremo Tribunal
Federal determinou a retirada desses cultivadores que
trabalhavam naquela região no plantio de arroz e foram
jogados ao relento da vida sem terem recebido as esperadas considerações por tudo o que lá haviam feito em
uma área de aproximadamente 1,7 milhão de hectares, de
terras contínuas. Uma região maior do que a Bélgica. Em
toda essa extensão de terra foi colocada uma população
de aproximadamente 20 mil indígenas. Como sabemos a
terra por si só é muito pouco para quem não tem condições
de oferecer a ela meios para que ela produza como pode
é esperado. O curioso é que as autoridades brasileiras
não se incomodaram em saber que quem ficou mais feliz
com essa movimentação toda foi a ONG Survivel, com
sede em Londres que teve na senhora Sarah Shenker a
sua principal investidora.
Outra calamidade acontecida, no Brasil, foi a implantação da hidroelétrica de Belo Monte, na cidade de Altamira
no Pará, no rio Xingu e que não incomodou ninguém, do
restante do país, por todas as suas consequências que modificou, de forma definitiva, a vida de milhares de pessoas
em nome da produção de energia vinda da água quando
essa mesma energia poderia ter vindo do sol ou dos abundantes ventos que sopram da floresta amazônica. Quando
apresentamos esse fato não temos como traduzir a força
incontrolável da inundação que foi necessário realizar para
que aquele empreendimento pudesse se tornar possível.
Atualmente temos a Reserva Nacional do Cobre –
RENCA, uma região que fica no Estado do Amapá e que
tem um garimpo em franco funcionamento de extração de
vários minérios que estão escoando do país por meio de
exploradores inescrupulosos que estão explorando aquela
região, há muitos anos, sem nada darem em troca. O governo na intensão de regularizar aquele descalabro tomou
as providências que foram imediatamente rechaçadas pelos
agentes do caos fazendo com que o comando tivesse de
retirar a sua intenção.
Enfrentar essas realidades é necessário mas conviver
com elas não é fácil!
artigosbsb@gmail.com – 09102017.

Senar elabora curso
de produção de
alimentos sem glúten,
lactose e açúcares

C

onforme dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), o número de
pessoas que sofre com algum
tipo de intolerância alimentar
e diabetes vem crescendo no
Brasil. Segundo estudos, elas já
representam 30% da população, e
os diabéticos, cerca de 9%. E nem
sempre quem tem o problema
sabe. Por isso, o Senar Minas está
elaborando um novo curso para
atender esse público, que mora
na zona rural. Trabalhadores,
produtores e suas famílias vão
ser capacitados para produção de
alimentos sem glúten, sem lactose
e sem açúcares. Participaram da
elaboração do plano instrucional
do novo curso, realizado em
Montes Claros, o coordenador de
Promoção Social (PS) José Belas
Gonçalves, a assessora pedagógica Mirian Rocha, as instrutoras
de produção de alimentos, a
nutricionista Eliene Ferreira da
Mota e a engenheira de alimentos
Mara Rocha Santos, além do gerente regional Dirceu Martins e da
analista da PS, Michelle Camila
de Paula.
Para José Belas, existe uma

I

necessidade de orientação da
população rural em produzir alimentos com essas características
para proteção de sua saúde.
Segundo a assessora pedagógica Mirian Rocha, o plano
instrucional tem o objetivo de
referenciar os conteúdos, as metodologias, os procedimentos e as
técnicas a serem utilizadas no processo de ensino-aprendizagem. E
vai orientar e padronizar o conteúdo a ser ministrado pelos instrutores, além de discriminar carga
horária, recursos instrucionais e
outros. As instrutoras Eliene e
Mara destacaram a importância
de esclarecer, orientar e capacitar
as pessoas da zona rural para a
produção de alimentos que substituirão o glúten, lactose e açúcares,
pois eles são importantes na alimentação, contendo substâncias e
nutrientes necessários à saúde de
quem pode consumi-los.
“A capacitação vai proporcionar aos participantes a aquisição
de conhecimentos para o preparo
de receitas culinárias em dietas
restritivas, mas sem perder qualidade, sabor e com segurança alimentar”, disseram as instrutoras.

Feriadão - Direitos
dos turistas
eriado prolongado é sempre
um convite para viajar em
família ou com amigos.
Além do 12 de outubro, vem aí
os feriados de Finados (2 nov),
Proclamação da República (15).
Algumas dicas que podem
ser usadas: Imóveis de Temporada - esse tipo de aluguel
exige atenção redobrada. A
primeira coisa que você deve
fazer é pedir fotos recentes do
imóvel e referências de pessoas que já alugaram o local
anteriormente. Se possível,
procure comércios nas imediações desse imóvel, entre em
contato com um ou dois deles
e confirme se as características
físicas mostradas nas fotos
batem com a realidade. Por
último, mas não menos importante, exija do proprietário
uma prova de que o imóvel é
efetivamente dele.
Transporte Aéreo - Atrasos,
cancelamentos e overbooking
- Os casos de atraso de voo são
frequentes e decorrentes de vários
motivos, como overbooking,
cancelamento de voo, negativa
de embarque por mau tempo,
preterição de embarque por motivo de segurança operacional,
troca de aeronave, entre outros. É

obrigação das companhias aéreas
fornecer aos passageiros:
- atraso de mais de UMA
HORA: comunicação gratuita
(internet, wi-fi, telefonemas,fax
etc.)
- atraso de mais de DUAS
HORAS: alimentação adequada
(almoço, jantar, lanche, bebidas
etc.)
- atraso de mais de QUATRO
HORAS: acomodação ou hospedagem, assim como o transporte
do aeroporto ao local de acomodação ou do hotel. Se você
estiver no local de seu domicílio,
a empresa poderá oferecer apenas
o transporte para a sua residência
e desta para o aeroporto.
Atenção – se desistir da viagem
por qualquer motivo, como o
bilhete aéreo é pessoal e intransferível, é possível remarcar a
passagem no prazo de validade
do bilhete aéreo é de 1 (um) ano
a contar da data de sua emissão,
observadas as condições de aplicação da tarifa empregada.
O limite de peso para as bagagens de mão em viagem no
território nacional, com as novas
regras da ANAC, permite franquia mínima de 10 (dez) quilos de
bagagem de mão por passageiro,
de acordo com as dimensões e a
quantidade de peças definidas no
contrato de transporte.

desse direito. “Por isso, o Idec sugere que a Aneel torne obrigatória
a divulgação de um relatório com
dados como números de pedidos de
indenização por danos e sua região
geográfica, para que os usuários
saibam se o aparelho queimou
devido a uma falha na rede, e solicitem o ressarcimento”, ressalta o
pesquisador.
O Idec defende ainda que haja
maior incentivo à geração de energia renovável pelos consumidores.
Além disso, o Instituto reforça a importância de aprimorar a Resolução
Normativa da Aneel nº 581/2013,

que permite que as concessionárias
ofereçam serviços não relacionados
à prestação de energia, como seguros. Segundo a norma, a cobrança só
pode ser feita caso haja a autorização
do consumidor, porém nem sempre
isso acontece.
“Acobrança por serviços atípicos
tem gerado muitos transtornos ao
consumidor e não se tem evidências
do quanto ela tem contribuído para
reduzir a tarifa. É necessário rever a
real vantagem de se permitir a cobrança por esses serviços e se de fato
eles deveriam ser feitos em conjunto
com a fatura”, finaliza Leite.

Adv Sérgio Tannuri

F

Transparência deve ser prioridade da Aneel, afirma Idec

nstituto enviou contribuições para
a consulta pública sobre aAgenda
Regulatória da agência; propostas
ressaltam clareza entre empresas e
consumidores
O Instituto Brasileiro de Defesa
do Consumidor (Idec) enviou contribuições para a consulta pública que
definirá a Agenda Regulatória da
Aneel (Agência Nacional de Energia
Elétrica) entre 2018 e 2019. Para o
Idec, é essencial que o órgão priorize
a transparência entre as empresas do
setor e os consumidores.
O pesquisador de energia do Instituto Clauber Leite explica que, sem

informações claras, não é possível
prestar um bom serviço ao consumidor final. “É preciso assegurar que
as empresas indicarão na conta de
luz características como o valor de
impostos e subsídios, por exemplo.
Sem esse tipo de esclarecimento,
não há como garantir o direito à
informação. ”
Entre as propostas enviadas pelo
Idec, está a questão do ressarcimento por danos a equipamentos
causados por descargas elétricas.
Atualmente, o consumidor tem o
direito de solicitar a reparação de
prejuízos, mas muitos não sabem

O abuso psicológico no ambiente de trabalho

O

novo modelo empresarial do século 21
vem sendo baseado
em trabalhadores saudáveis,
que atuam em organizações
sustentáveis. Já se fala em
sustentabilidade empresarial no campo do trabalho.
Sustentável, neste aspecto,
é a empresa que se preocupa
com a qualidade do ambiente de trabalho, propiciando
condições favoráveis à manutenção da saúde física e
mental de seus empregados.
Contudo, algumas empresas brasileiras vêm andando
na contramão. Segundo
dados da Previdência Social, a síndrome do pânico
afastou cerca de 20 mil
pessoas do trabalho entre
2012 e 2017. O transtorno,
geralmente desencadeado
por estresse ou propensão
genética, causa sintomas de

ansiedade intensa, falta de ar
e aceleração dos batimentos
cardíacos. Atualmente, um
dos principais fatores que
influenciam o desenvolvimento da doença é um
ambiente de trabalho permeado por cobranças intensas,
exageradas e insuportáveis.
Por meio de formas de
gestão obsoletas e indignas,
e adotando uma visão completamente desfocada dos
princípios que norteiam a
relação de trabalho, as empresas atuais “coisificam”
seus empregados e exploram a mão de obra além
dos limites. Uma das piores
e mais nefastas formas de
exploração é a violência
psicológica.
A violência psicológica se
faz de diferentes e ilimitadas
formas. Assim, tudo que
possa abalar o psiquismo

do empregado, causando
ou agravando sua doença
mental nesta categoria, se
enquadra. Podemos exemplificar essa situação de
violência psicológica com
um “padrão gerencial” que
vem literalmente “nocauteando” a mão de obra e
trazendo enormes danos ao
psiquismo do trabalhador.
Com uma cobrança intensa, as empresas exigem
resultados impossíveis de
seus trabalhadores, fazendo
uso de técnicas levianas
e imorais, que até podem
culminar na ameaça do corte
demissional. Essa pressão
constante, para o atingimento de metas, leva o trabalhador à verdadeira “loucura”!
Muitos sucumbem com
menos de um ano, contraindo em geral, a síndrome do
pânico e depressão.

Neste cenário, também
se destaca a imposição de
jornadas muito longas e
ritmo “alucinante” de tarefas. Atualmente, além de
fazer muitas horas extras, o
trabalhador ainda é mantido
“plugado” ao trabalho, fora
de seu horário, por meio do
uso de celulares e computadores. Ao longo dos anos se
tornou popular o chamado
“plantão”, que é vedado pela
lei, pois entre um turno e outro de trabalho, há de se ter
um intervalo de onze horas.
Certo é que o crescimento
dos índices de adoecimento mental do trabalhador
é um fato que não pode
passar despercebido pelos
empresários, trabalhadores
e judiciário. Se o cenário
da doença do trabalhador
era antes dominado pela
Lesão por esforço repetitivo

(LER), hoje não mais o é. A
depressão e as doenças de
ordem ansiosa, onde se inserem a Síndrome do Pânico,
o estresse pós-traumático e
o Transtorno de Ansiedade
Generalizada (TAG), vem
“roubando a cena”, não havendo dúvidas do acréscimo
de patologias mentais.
Como afirmo anteriormente, o modelo empresarial do século 21 não retrata
a realidade do cenário atual.
O índice de crescimento
no adoecimento mental do
trabalhador é um indício de
que as coisas não vão bem,
por isso é preciso que as
empresas se conscientizem
de que explorar a mão de
obra de maneira abusiva,
é um enorme “nonsense”,
isso se levarmos em consideração o alto custo social
da reparação destas doenças

e os reflexos negativos que
atingem até mesmo o seio
familiar. Como registrou a
advogada, Tallita Massuci
Toledo, “o empregador não
pode se furtar à sua responsabilidade social de manter
condições de saúde e segurança a seus empregados”.
Acredito que se os empregadores não se conscientizarem de que são responsáveis
não só pela qualidade da
saúde física de seus trabalhadores, mas também
da saúde psicológica dos
mesmos, em breve a doença mental decorrente do
trabalho, vai se tornar uma
epidemia.
Maria Inês Vasconcelos
- Advogada Trabalhista,
especialista em direito do
trabalho, professora universitária, escritora
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Atletas de Manhuaçu participam do 19º Corpo
e Ginga ‘Qualidade de Vida e Prevenção’
R
ealizado em Matipó, o
19º Evento de Capoeira
‘Corpo e Ginga – Qualidade de vida e Prevenção’, com
grande participação de atletas da
região. Organizada por mestre
Wederson (Zói), a iniciativa
contou com total apoio da Prefeitura de Matipó, por meio
das Secretarias de Assistência
Social e Cultura, Esporte, Lazer
e Turismo, e do comércio local.
Cerca de 500 pessoas dentre
elas, crianças, jovens, adultos
e idosos participaram das atividades.
A Secretaria Municipal de
Esportes de Manhuaçu apoiou a
participação de trinta atletas da
cidade – integrantes do Centro
Cultural de Capoeira ‘Corpo e
Ginga’.
No sábado, o encontro começou com o 1º Curso Técnico e Vivências na Capoeira,
ministrado por Mestre Mão
Branca, na Academia Corpo e
Ginga. Os participantes tiveram
a oportunidade de aprender um
pouco mais da capoeira com um
mestre renomado e reconhecido
no mundo inteiro. ‘Agradeço
ao Mestre Mão Branca que se
dispôs a comparecer aqui em
Matipó e compartilhar um pouco
do seu conhecimento conosco,
sua vivência na capoeira é muito
rica e ultrapassa fronteiras’, destacou Mestre Wederson (Zói).
Na manhã do domingo, as
festividades tiveram início com
a apresentação das alunas da
Melhor Idade, das cidades de
Matipó e São Francisco do
Glória, além do distrito de Padre
Fialho. Também houve a participação das senhoras de Santa
Margarida – cidade e distrito de
São Domingos - que somaram
e abrilhantaram o evento. ‘É
muito lindo ver essas senhoras
esbanjando vitalidade! Agradeço a Deus por me permitir viven-

Percival Puggina

H

á uns dois meses
assinei a revista
Época, do Grupo
Globo. Já no primeiro
exemplar pude perceber
para que lado soprava o
vento editorial. Aumentei
minha contribuição semanal ao lixo seco.
Na edição desta semana,
três colunistas dão sermões
e excomungam a opinião
pública em virtude da reação nacional à presença
de crianças em museus e
mostras ditas "de arte" cujos
conteúdos e "performances"
qualquer pessoa responsável
reconhece totalmente impróprios a esse público. O
noveleiro Walcyr Carrasco,
a sei-lá-o-quê Ruth Aquino
e o professor de jornalis-

ciar esse momento. Agradeço às
minhas alunas pelo show. Elas
são demais!’, elogia Mestre Zói.
A organização do evento
também estendeu os agradecimentos à primeira dama de
São Francisco do Glória, Rosane Pedrosa; à primeira dama
de Santa Margarida, Vânia
Costa; aos profissionais que
carinhosamente acompanharam
as alunas; aos acadêmicos da
Faculdade Univértix e profissionais da Secretaria de Saúde.
Em seguida foi realizada a
entrega de corda dos alunos do
Grupo Corpo e Ginga. Foram
distribuídas aproximadamente
duzentas graduações para crianças, jovens e adultos. Dentre os
alunos evidencia-se o Projeto
Qualidade de Vida e Prevenção, apoiado pela Prefeitura de
Matipó, e os alunos de capoeira
da Academia Corpo e Ginga.
‘Trabalhamos com o intuito de
valorizar a cultura, através da
capoeira. Eventos como estes
servem, principalmente, para
aproximar pais e filhos e a comunidade de um modo geral.
É importante a integração da
cultura com a educação, que
somam aprendizados para a
vida por meio da arte’, afirma
mestre Zói.
O evento reuniu capoeiristas
da região e importantes mestres
de capoeira. Além do Mestre
Mão Branca, a participação dos
Mestres João Camilo (Contagem) e Saci (Belo Horizonte),
além do contramestre Índia.
‘Não poderia deixar de agradecer a todos que contribuíram
para que esse evento acontecesse. Deixo aqui o meu reconhecimento pelo empenho de cada
um. Sem a ajuda de todos, não
conseguiríamos realizar tudo
isso’, finaliza Mestre Wederson
(Zói).
(Fotos Cláudia Campos)

O SUICÍDIO DA GLOBO

mo Eugênio Bucci desfiam
sua ira nada santa contra
a população. Este último,
num assomo de cólera que
raia o tipo "Sai de perto!",
calcou as dianteiras no teclado e jogou as traseiras
em sucessivos coices contra
quem diverge de seus gostos
socioculturais. Não se alarme. Estou sendo moderadíssimo, leitor. Veja se não. No
texto que tem por título "A
sanha moralista nas redes
sociais", o professor Bucci
produz frases assim:
• O conservadorismo está
à solta, com sua tara furibunda para encarcerar a
política, banir a alegria e
matar a imaginação.
• ...podem considerar a hipótese de que elas (as redes
sociais) nos levem de volta
aos calabouços do passado.

• Não dá mais para esconder. O que está em marcha
nesta terra é o Festival de
Besteiras Reacionárias que
Assola o País.
• A turba virtual baba de
saudade da repressão política e moral dos anos 1970.
• O conservadorismo pátrio é um lobisomem que
uiva em surto.
• No campo da Cultura e
da Arte o conservadorismo
também uiva. Prega censura, execração, castigo. Prega
a ordem dos cemitérios
como ideal de vida.
• Quando sente o cheiro
de imaginação e prazer,
vitupera sobre os "bons
costumes sem libido".
•O discurso moralista,
além de rabugento e barraqueiro, é mistificador:
acredita que a televisão tem

o poder satânico de programar o pensamento dos seres
humanos.
Não informem ao referido professor de jornalismo, mas é claro que a TV
exerce influência sobre a
opinião pública. Esse é o
negócio dela, aliás. Não
fosse assim, as emissoras
não viveriam de patrocínios
comerciais que apostam alto
nessa possibilidade, ora
bolas! Tampouco digam ao
inspirado mestre das artes
que não dá para comparar
o Davi de Michelangelo ou
Leda e o Cisne de Leonardo da Vinci com desenhos
de sacanagem produzidos
com traços infantis para
atrair olhares de crianças. E
o boicote, sabemos todos, é
filho democrático e sadio da
mesma liberdade que ele diz

defender.
Foi para justificar essas
investidas contra a inocência infantil que a Globo,
no último dia 8, arrastou
para o programa Fantástico
todo o peso da emissora
e de seus atores para, em
nome da diversidade e
da liberdade, atacar uma
"censura" e defender uma
laicidade do Estado que
em momento algum estiveram em jogo. A sociedade
tem todo o direito de se
interrogar sobre por que o
fez o Grupo Globo, dado
que nenhuma reação teria
acontecido se crianças não
estivessem sendo atraídas
a tão maliciosas arapucas.
Para completar o serviço, a
empresa praticamente promulgou como plataforma
sua a ideologia de gênero

que, por motivos óbvios,
o Congresso Nacional, as
Assembleias Legislativas
estaduais e as Câmaras
Municipais erradicaram
dos respectivos planos de
educação.
A "Vênus platinada" tomou mau caminho. Jogou-se contra a opinião pública
em matéria gravíssima.
* Percival Puggina (72),
membro da Academia
Rio-Grandense de Letras,
é arquiteto, empresário e
escritor e titular do site
www.puggina.org, colunista de dezenas de jornais
e sites no país. Autor de
Crônicas contra o totalitarismo; Cuba, a tragédia da
utopia; Pombas e Gaviões;
A tomada do Brasil. integrante do grupo Pensar+.
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Homem é morto com três tiros em Lajinha
J
osé Luiz Leandro Ramos, 60 anos, foi morto
com três tiros no trecho
do Córrego São Domingos, zona rural de Lajinha,
na manhã de sexta-feira,
13/10.
Segundo informou alguns
familiares, por volta de 8
horas ele saiu de casa para ir

até a propriedade do patrão.
Pouco depois, moradores
próximos contaram que
viram passando na motocicleta com um homem
na garupa (branco, porte
físico mediano, alto, camisa
listrada e boné vermelho).
Tempos depois, chegou
a notícia de que havia sido

morto perto da igreja Tabernáculo. A equipe da Polícia
Militar foi informada que
a motocicleta da vítima
estaria abandonada no Patrimônio de Santa Clara,
que pertence a cidade de
Ibatiba/ES, às margens de
uma estrada vicinal. No
local, foi encontrado o boné

vermelho, que seria do autor do crime.
O garupeiro ainda não
foi identificado. A Polícia
Militar levantou algumas
suspeitas e está trabalhando nos levantamentos do
que poderia ter acontecido
e quem seria o autor do
homicídio.

Titico é morto com quatro tiros em Ibatiba
Ibatiba (ES) - Crime foi na
manhã de sexta-feira (13).
Na manhã de sexta-feira
(13) a Polícia Militar de
Ibatiba recebeu informação
de que uma pessoa estava
caída na estrada da Serra do
Sucupemba, área rural do
município de Ibatiba.
Os militares se deslocaram
até o local e testemunhas informaram que encontraram
o Sr. José Gomes Freitas,
45 anos, conhecido como
Titico, morador de Santa
Maria, Ibatiba, caído com
sua moto e ainda de capacete. Populares informaram
para a polícia que tiraram o
capacete por terem obser-

vado que a vítima estava
respirando com dificuldades.
Os policiais acionaram então a ambulância do Pronto
Atendimento de Ibatiba,
mas, José Gomes não suportou e veio a falecer. Mais tarde, os militares retornaram
ao local dos fatos, pois logo
em seguida, o Copom do 14º
BPM recebeu denúncia que
os autores do crime estariam
em meio à mata.
Com ajuda de populares,
os policiais percorreram os
carreadores de plantação
de café, não tendo no local
nenhuma vegetação que
oferecesse condições para
se esconder.

Nos carreadores foi notada a marca de pneu de uma
moto. Também foi encontrado no local um chumbo de
projetil de munição.
Segundo populares esta
foi a segunda vez que o Sr.
José Gomes sofreu tentativa
de assalto e lamentaram o
ocorrido nas redes sociais,
dizendo ser latrocínio (roubo
seguido de morte).
A Polícia Civil vai investigar o caso.
Quatro tiros: De acordo
com o médico plantonista,
foram três tiros na cervical
e um no tórax, que levaram
a vitima a óbito. Com informações do 14º BPM

Mulher é assassinada
em Piedade de
Caratinga
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

U

ma mulher de 50
anos foi encontrada
morta dentro de casa
nesta quinta-feira (12) na
zona rural de Piedade de
Caratinga (MG). Segundo a
Polícia Militar, Maria Aparecida Araújo foi encontrada
com sinais de violência,
tendo marcas de golpes de
faca no tronco e costas. Uma
arma de fogo sem munição
estava junto aos braços dela,
mas não foi identificado o
proprietário do objeto.
Ainda de acordo com a
PM, o marido da vítima
apontou o filho dele, um
homem de 35 anos, enteado
da vítima, como suspeito. O
homem havia trabalhado na
fazenda em questão e ameaçou Maria Aparecida, pois

ela havia denunciado que ele
teria causado perturbação e
feito uso de drogas no local.
O imóvel possui câmeras,
mas o autor do crime não foi
capturado pelo sistema de
segurança, o que reforçou
as suspeitas contra o enteado
da vítima, que conhecia o
acesso que não era vigiado
pelo circuito interno.
O homem foi localizado
na tarde desta quinta e negou
ter cometido o crime. Porém, os policiais registraram
que ele possuía escoriações
no rosto, pescoço e estava
com as mãos inchadas. Ele
já possui passagem por homicídio. O suspeito foi preso
e encaminhado à Delegacia
Civil.
G1 Vales de Minas

17 de outubro / 2017

acesse: www.jm1.com.br

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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A importância do Sol para os seres vivos

Advogado materialista
Um advogado estacionou seu BMW novo
em folha na frente de seu escritório, pronto
para mostrá-lo aos seus colegas. Logo que ele
abriu a porta para sair, um caminhão passou
raspando e arrancou completamente a porta.
O advogado atordoado usou imediatamente o
seu telefone celular, discou 190 e dentro de
minutos um policial chegou. Antes que o policial tivesse uma oportunidade o advogado
começou a gritar histericamente que o BMW,
que ele tinha comprado no dia anterior, estava
agora totalmente arruinado e nunca mais seria o mesmo. Por conta disso, iria processar o
motorista, Deus e o mundo, fazer e acontecer.
Afinal era doutor, etc…
Quando o advogado finalmente se acalmou,
o policial agitou sua cabeça em desgosto e
descrença e disse:
— Eu não posso acreditar no quão materialistas vocês advogados são. E disse mais:
— Vocês são tão focados em suas posses
que não notam mais nada.
— Como você pode dizer tal coisa? O senhor tem noção do valor de um BMW? —
pergunta o advogado.
O policial respondeu:
— O senhor não percebeu que perdeu seu
braço esquerdo? Está faltando do cotovelo pra
baixo. Ele deve ter sido arrancado quando o
caminhão bateu no senhor.
— Puta que pariu! Cadê meu Rolex?

A

ndando outro dia com um
amigo, ele me disse vou atravessar para o outro lado para
caminhar na sombra, eu porém disse:
vou continuar desse lado para aproveitar mais o sol. Muitas pessoas não
tem conhecimento da necessidade
que temos de tomar sol pelo menos 20
minutos por dia. Tem sido uma preocupação dos médicos passar para seus
pacientes a observância desse fato,
além da vitamina “D”, os benefícios
da luz solar para saúde são muitos
e variados. Além disso, a Luz Solar
possui diversos nutrientes essenciais
para a saúde geral do corpo, se a
exposição for de, pelo menos, 15 a
30 minutos por dia, antes das 10h da
manhã e após às 16h, mas sem proteção solar. Isto porque, a exposição
correta ao sol estimula a produção
de Vitamina D, que é essencial a
diversas atividades do corpo, além

de estimular a produção de melanina,
prevenindo doenças e aumentando o
bem-estar.
Quase todos os seres vivos dependem da luz do Sol para sobreviver. Os
vegetais, por exemplo, só conseguem
realizar a fotossíntese com a presença
de luz. Todos os vegetais possuem
pigmentos que conseguem captar a
luz solar e realizar a fotossíntese. O
pigmento mais conhecido é a clorofila, que dá a cor verde a alguns
vegetais. Quando os vegetais realizam a fotossíntese, eles produzem
glicose, que é um açúcar utilizado
como fonte de energia tanto pela
planta quanto pelos outros seres vivos
que a consomem. Quando algum ser
vivo consome uma planta, ele está
também consumindo glicose e, em
consequência, absorvendo energia.
A luz solar pode variar de intensidade dependendo da época do ano.

sete erros

— Você conhece a piada do não e nem eu?
— Conheço.
— Mas eu estou falando da nova versão.
Conhece?
— Não.
— Nem eu!

SABEDORIA
Uma das causas do fracasso na vida é deixar
para amanhã o que se pode fazer hoje, e depois fazê-lo apressadamente.

JOÃO BATISTA BARTOLI DE NORONHA
Presidente do Conselho de Administração
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO
DO LESTE DE MINAS LTDA. - SICOOB CREDICAF

Com muita sabedoria, estudando muito, pensando muito, procurando compreender tudo
e todos, um homem consegue, depois de mais
ou menos quarenta anos de vida, aprender a
ficar calado. (Millôr Fernandes )

LEITE – Se você tiver que guardar o leite de
um dia para o outro e não puder colocá-lo em geladeira, faça o seguinte para que não talhe: para
cada litro de leite, adicione 2,5 gramas de bicarbonato de sódio. Mas se o leite já estiver talhado,
não jogue-o fora. Faça com ele um gostoso doce
de leite.
CARNE – Se você estiver com dúvida sobre a
qualidade da carne que está sendo cozida, coloque
dentro da panela uma colher ou um pequeno objeto
de prata. Se este ficar preto, não pense duas vezes
em jogar a carne fora.
PEIXES – Para diminuir o gosto de barro que
os peixes de água doce muitas vezes contêm, antes
de limpá-los introduza pela boca dele uma colher
de vinagre, tendo o cuidado de segurar as guelras
bem fechadas para o vinagre não sair. Espere por
alguns segundos.

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO
DO LESTE DE MINAS LTDA. - SICOOB CREDICAF – AV.
DR. RUBENS BOECHAT DE OLIVEIRA, Nº 310, BAIRRO
CENTRO, CEP 36.980.000 – CNPJ MF.: 25.395.435/000103 – NIRE Nº 31.4.0000319-3 – EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.

Lajinha (MG), 15 de outubro de 2.017.

Eu creio que um dos princípios essenciais da
sabedoria é o de se abster das ameaças verbais ou insultos. (Niccolo Maquiavel)

DICAS

sementes disponíveis, os animais aproveitam e também
se reproduzem, afinal, vai ter
comida para todo mundo. Por
isso a primavera é considerada a época da vida nova, do
renascimento.
A luz do Sol também é
muito importante para nós
humanos. Os nossos ossos
precisam da vitamina D para
que fiquem fortes. E essa
vitamina é ativada somente
se nós tivermos exposição
ao sol.
Com informações de
Paula Louredo Graduada
em Biologia

O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO LESTE
DE MINAS LTDA – SICOOB CREDICAF – no uso das atribuições legais e estatutárias, CONVOCA os associados,
em condição de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA a ser realizada no dia 31 de
outubro de 2017, na Sede da Cooperativa, no salão Espaço Credicaf, situado à Rua Herculano Ker, n.º 67, Centro,
Lajinha (MG), às 11h30min (onze horas e trinta minutos)
em primeira convocação, com a presença de, no mínimo,
2/3 (dois terços) do número de associados; às 12h30min
(doze horas e trinta minutos) em segunda convocação,
com a presença de metade mais um dos associados;
ou em terceira e última convocação, às 13h30min (treze
horas e trinta minutos) com a presença de, no mínimo,
10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte:
ORDEM DO DIA: 01. Reforma Geral do Estatuto Social
do Sicoob Credicaf, sem alteração do objeto social. (artigo
1º ao 121) 02. Reforma Geral do Regimento Eleitoral do
Sicoob Credicaf (artigo 1º ao 29); 03. Aprovação do Plano
e Política de Sucessão de Administradores; e 04. Assuntos
diversos de interesse social.

Novo não nem eu

A sabedoria é algo que quando nos bate à
porta já não nos serve para nada. (Gabriel
Garcia Marquez).

No outono e no inverno, os
dias são mais curtos e temos
a luz solar por menos tempo.
Na primavera e no verão, os
dias são mais longos e temos
a luz do Sol por mais tempo.
A primavera é a estação do
ano na qual a quantidade e a
intensidade da luz solar são
maiores e, como consequência, a temperatura aumenta.
Com isso, várias espécies de
plantas florescem deixando
as paisagens mais bonitas.
Quando essas plantas florescem, elas produzem descendentes que são sementes e
frutos. Com tantos frutos e

CURIOSIDADES
ROBÔ-ENFERMEIRO – Foi
por cientistas ingleses que querem
amenizar a agressão que a seringa
hipodérmica representa quando manejada por mãos pouco hábeis na coleta de sangue. Para isso, criaram um
robô-enfermeiro, que tateia o braço
do paciente para encontrar a veia a
ser perfurada, calcula a força de resistência dos tecidos - músculo, gordura ou veia - e sugere o lugar mais
apropriado para o operador inserir a
agulha. O robô também monitora se
a agulha está danificando a veia. Os
cientistas dizem que o seu uso em
seres humanos ainda deve demorar.
COMPUTADOR - EMOÇÃO Computadores com emoção na voz.

O grande desafio da informática não
é fazer falar os computadores, mas
fazê-los falar com o tom das emoções que povoam a alma humana.
Até agora, os sintetizadores de voz
fazem soar com o mesmo tom monocórdio coisas tão distintas como
“eu te amo” e “eu vou te matar”. As
pesquisas para resolver este problema estão no início. Na Universidade da Flórida, a professora Darcy
Truluck já introduziu comandos que
permitem sugerir o tom com que a
frase deve ser pronunciada. A solução deste problema tem crucial importância para integrar deficientes
visuais e analfabetos no mundo em
que vivemos.

COMARCA DE LAJINHA-MG. EDITAL DE HASTA
PÚBLICA-LEILÃO. O MM. Juiz de Direito desta Cidade e
Comarca de Lajinha, Estado de Minas Gerais, Dr. Glauber
Oliveira Fernandes, na forma da lei, etc. FAZ SABER a
todos quantos o presente EDITAL virem, ou dele conhecimento tiverem que na ação de Execução de Título Extrajudicial de nº 0377.14.002185-0 / 0021850.2014.8.13.0377
movida por SICOOB CREDICAF – COOPERTIVA DE
CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO LESTE DE MINAS
LTDA em face de LUCAS ANTONIO RODRIGUES, foi
designado o dia 20 de outubro de 2017, às 13 h, no saguão
do fórum local, para realização do leilão do seguinte bem
penhorado às fls. 41/42, do executado: uma motocicleta
marca/modedo YAMAHA/BR 125 ED, cor vermelha, ano de
fabricação/modelo 2004/2005, placa HAS 7212, avaliado
por R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais) em 28/09/2016.
O referido bem será alienado àquele que maior lanço oferecer, devendo ser maior ou igual ao da(s) avaliação(ões).
Caso não haja licitantes ou lanço maior ou igual ao da
avaliação, fica desde já designado o dia 1º de novembro
do corrente ano, no mesmo horário e local, para realização
do 2º leilão, quando o referido bem será alienado àquele
que maior lanço oferecer. E, para conhecimento de todos,
publica-se o presente edital no DJe – Diário do Judiciário
eletrônico, sendo uma via afixada no saguão do fórum,
como de costume, e outra publicada em jornal de ampla
circulação (art. 887, §§ 3º e 5º, CPC. Lajinha, 30 de junho
de 2017. Eu, (a) Rita de Cassia de Oliveira, Oficial de Apoio
Judicial, o digitei. (a) Otaviana Rosário Huebra, Escrivã
Judicial. (a) Glauber Oliveira Fernandes, Juiz de Direito.
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Um jatinho que transportava
a dupla sertaneja Maiara e Maraisa saiu da pista após um pneu
da aeronave estourar, no Aeroporto de Maringá, no norte do
Paraná, na tarde deste domingo,
de acordo com a assessoria de
imprensa das cantoras.
Conforme a assessoria, ninguém ficou ferido no incidente,
e elas já seguiram viagem em outro avião.
Maiara e Maraisa se apresentaram em Maringá na noite de sábado e, conforme a assessoria, foram para São Borja (RS), onde
vão cumprir a agenda de shows.

uns dois meses eu faço campanha publicitária para uma rede de universidades e que
teve um infeliz anúncio em que colocava
o professor em uma situação que não era
de protagonismo. Eu já pedi desculpas nas
redes sociais e agora aproveito a televisão
para fazer o mesmo”, disse.
O marido de Angélica contou que seus
pais são professores e destacou: "Eu, de verdade, continuo acreditando que o único jeito
para construirmos um país mais bacana no futuro é incentivar e
valorizar a educação".
Na propaganda em questão, lançada em agosto, o famoso anuncia: "Torne-se um professor e aumente a sua renda!". Na época,
muita gente classificou a negativamente a peça por tratar a profissão dos professores apenas como "bico".
O pedido de desculpas feito por Luciano Huck aconteceu às vésperas do Dia Nacional do Professor, celebrado neste domingo (15).

Glória Peres defende Fiuk de críticas:
"Crueldade"

Shakira elogia Gerard Piqué após rumor
de separação: 'Ele é meu doce castigo'

Gloria Perez tomou partido de Fiuk e o
defendeu das duras críticas que tem recebido pela atuação em "A Força do Querer",
novela das 21h da Globo. Para a autora do
folhetim, o rapaz tem sido vítima de "crueldade".
Ellen Rocche fala sobre doença do irmão:
"Eu não limito"
Huck se desculpa por propaganda que
desvaloriza professores
"Acho que, às vezes, a crítica tem um nível de crueldade muito
grande. Todo mundo começa, mas nem todo mundo tem o grande
público para julgar", afirmou a autora ao jornal “Extra”
E a veterana ainda avaliou: "Ninguém pensa em seus inícios?
Será que uma matéria sua no início de carreira é tão boa quanto a
de agora? Fiuk quer corresponder, ele está se dedicando"
Aos 26 anos, o filho de Fábio Jr. atuou da temporada 2009 "Malhação" e teve um papel em "Geração Brasil' (2014). Além disso,
fez participações especiais em "Cheias de Charme", "Guerra dos
Sexos" e na série "Louco por Elas", todos de 2012
Também já atuou em alguns filmes, como "As Melhores Coisas
do Mundo" (2010), "Julio Sumiu" (2013) e "Divã a 2" (2015)

Os fãs do casal Shakira e Gerard Piqué
perderam algumas noites de sono quando
o site espanhol Cotilleo noticiou os rumores de crise no casamento de sete anos do
casal. Mas, há alguns dias, o atleta que se
apaixonou pela artista quando ela ainda
era comprometida com seu ex-assessor,
usou o twitter há alguns dias para postar
um vídeo de Shakira cantando e publicou
ainda alguns emojis de coração. Neste
domingo (15) foi a vez de Shakira se pronunciar. Ao ser entrevistada pela jornalista
italiana Silvia Toffanin, a loira elogiou o
marido. "Se eu me revolucionei nestes seis
anos de convivência? Sim, definitivamente. Antes, eu sempre dizia 'com um jogador de futebol, jamais'.
Nunca havia me imaginado em casal com um jogador de futebol.
Foi um doce castigo do destino", disse.
Cantora elogia lealdade do marido: Ela, que ganhou um certo
medo de andar de avião após o nascimento dos filhos, ainda enaltece as características do marido, principalmente com relação ao
trabalho. Vale lembrar que ele é jogador do Barcelona. "A lealdade
e a fidelidade de Gerard são todas do Barça. É um difícil encontrar
um jogador assim, porque os jogadores de futebol são mercenários
em certo sentido: vão e vêm, vão de uma equipe a outra".

Susto: jatinho que levava Maiara e
Maraisa sai da pista

Cesar Menotti vai ser pai pela primeira vez
Cesar Menotti não poderia estar
mais feliz! O sertanejo, que forma
dupla nos palcos com Fabiano, vai
ser pai pela primeira vez.
Marcos Härter diz que TV Globo
'silencia' ex-BBBs
Gentili é vítima de golpe de R$
1,2 milhão e vai à Justiça
Há cerca de vinte dias, Theonilia
Menotti, esposa do cantor descobriu
que está à espera de um bebê, segundo o jornal "O Dia".
Este é o primeiro filho do casal, que está junto desde 2007, quando selaram a união em uma cerimônia realizada em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Ex-CQC chama Danilo Gentili de
'covarde' e 'galinha frouxa'
O apresentador e humorista Ronald Rios, que integrou
o extinto CQC, da Band,
usou seu perfil no Twitter
para criticar Danilo Gentili.
Em uma sequência de
mensagens, ele relatou o dia
em que Gentili pediu sua
demissão à produtora Paris
Filmes. Rios havia sido contratado para mediar o painel
de lançamento de um filme do apresentador do SBT e foi cortado
do trabalho minutos antes de entrar em cena.
Rios chamou Gentili de 'covarde' e de 'galinha frouxa'. Em seu
relato, ele diz que o rival ficou sem graça e que teria gaguejado e
tremido ao vê-lo pessoalmente, e que o pedido de demissão teria
sido feito por um desentendimento entre os dois no passado.

Huck se desculpa por propaganda que
desvaloriza professores
Luciano Huck usou o "Caldeirão do Huck", da Globo, no último
sábado (14), para pedir desculpas por uma campanha publicitária
feita por ele e que provocou muita polêmica nas redes sociais. "Há

Verônica Costa defende o filho
e exige justiça após agressão
Verônica Costa utilizou o Instagram, no sábado (14), para pedir
justiça, após a denúncia feita por
Jonathan Costa, seu filho. O empresário foi agredido por seguranças em
um show realizado em Nova Friburgo, Rio de Janeiro, na madrugada da
última sexta-feira (13). "Indignação.
Isso que resume meu sentimento
como mãe. Está na hora de darmos um basta nessa covardia. Poderia estar aqui lamentando a morte do meu filho, mas, graças a
Deus, ele está bem. E quantas mães perdem seus filhos por marginais e covardes?", questionou
A Mãe Loira do Funk continuou: "Eles iriam matar meu filho.
Por isso venho declarar a vocês que não vou atrás da justiça pelo
filho mas pelo filhos de vocês também"
Gustavo Teixeira, advogado da famosa, foi acionado para cuidar
do caso. "Que esses marginais fiquem atrás das grades por muito
tempo. Já pararam para pensar em quantas pessoas eles bateram ou
até mesmo mataram por pura covardia?! Tenho certeza que minhas
orações não são em vão, meu filho teve livramento de Deus."
O DJ explicou o ocorrido pelas redes sociais e chegou a compartilhar um vídeo para comprovar que foi vítima de violência

Simaria nega crise no casamento e Simone
fala de cantada de mulher: 'Acontece'
Simone e Simaria, dupla que abusa da
sensualidade em suas apresentações, como
no dia em que optou por fazer um show
usando um body, são artistas que não fogem de perguntas espinhosas. Em uma
entrevista para o jornal "Extra" publicada
neste domingo (15), Simaria, elogiada por
fãs ao posar de biquíni, negou que seu casamento esteja em crise. "Colega, eu sou casadíssima! Eu e meu boy estamos juntos há
mais de sete anos. Construímos uma família linda e temos dois filhos, fruto da nossa
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história. Então, esse lance de pegação, tinder... Não é comigo".
'Rola de tudo', explica Simone sobre cantadas das mulheres:
Já Simone, apelidada pela irmã de teletubbie, entregou que elas
recebem muitas cantadas, inclusive das mulheres. "Olha, rola de
tudo, acontece. Mas são fãs que realmente querem o nosso bem.
A maioria dos nossos fãs é mulher, mas está crescendo cada vez
mais o número de homens. Eles gostam de ir ao camarim, abraçar,
contar suas histórias. Podemos dizer que a maioria dos nossos fãs
gosta mesmo é de estar perto da gente.

Abusos sexuais de Harvey Weinstein eram
permitidos por seu contrato
O produtor hollywoodiano Harvey Weinstein, que está envolvido em um escândalo nos últimos dias após a publicação de uma
reportagem do jornal The New York Times, estava liberado por
contrato para praticar abusos sexuais.
O site americano TMZ obteve o contrato do produtor com sua
empresa, a Weinstein Company, que rezava que ele poderia ser
processado por assédio e não seria demitido, teria apenas de arcar
com os custos de eventuais danos jurídicos.
Caso Weinstein "tratasse indevidamente alguma pessoa, violando do Código de Conduta da companhia", ele teria apenas de reembolsar a empresa se houvesse alguma condenação.
O contrato especificava ainda que Weinstein teria de pagar US$
250 mil na primeira ocorrência, valor que subia progressivamente
para US$ 500 mil, US$ 750 mil e US$ 1 milhão.

Tarantino diz sentir "raiva e tristeza" por
Harvey Weinstein, seu "amigo há 25 anos"
Quentin Tarantino falou pela primeira vez sobre os escândalos sexuais envolvendo o produtor Harvey Weinstein, acusado de assédio
e estupro por dezenas de atrizes,
incluindo Angelina Jolie, Gwyneth
Paltrow e Rose McGowan. O cineasta quebrou o silêncio em um breve comunicado divulgado no Twitter por sua amiga, a atriz Amber
Tamblyn (127 Horas, Two and a Half Men). "Ao longo da última
semana, eu fiquei atordoado e triste com as revelações que chegaram à luz sobre Harvey Weinstein, meu amigo há 25 anos", diz o
texto. "Eu preciso de mais dias para processar minha dor, emoções,
raiva e memórias e então irei falar publicamente sobre isso."

Príncipe Harry prepara anúncio de casamento com Meghan Markle: 'Com ensaio'
Um novo casamento real
pode estar prestes a acontecer!
Isso porque Príncipe Harry decidiu colocar os planos de noivado em prática e teria pedido
a mão de Meghan Markle. No
entanto, o anúncio deve ser feito apenas depois do fim das gravações da sétima temporada da
série "Suits", em que a atriz está
no elenco, em novembro. "Seria um pesadelo para a segurança dar
a notícia antes", explicou uma fonte à revista "US Weekly". "Ela
seria seguida por todos os lados", completou.

Vigia de Belo dispara: "Ele quer dar calote
em todo mundo"
Manoel Apolinário, vigia de Belo, acusou o cantor de ser 'caloteiro'. O profissional revelou que recebeu apenas R$ 1 mil por dois
meses de trabalhos prestados no imóvel onde o pagodeiro vive
com a esposa, Gracyanne Barbosa, em São Paulo.
"O cara quer dar calote em todo mundo. Assim não dá. Ele veio
morar aqui e disse que iria colaborar com a gente. Passou o primeiro, o segundo mês e ele acertou com a gente, mas menos do que
ela [a proprietária] pagava. A gente aceitou. Daí para frente, não
pagou mais", contou ao "Uol". O segurança garantiu que a experiência de prestar serviços ao músico foi muito ruim: "A gente fica
transtornado com a situação e não podemos fazer nada. Paciência.
É desagradável. Até porque, de qualquer forma, estamos cuidando
da casa onde ele está morando. É a consciência dele". Apolinário
ainda relatou que chegou a cobrar os pagamentos, mas não obteve resultado. "Eu comecei a falar com ele: 'E aí Belo, acabou o
mês. Ele dizia: 'Vou acertar... É porque estou me mudando'. Isso
faz mais de seis meses. Daí, nunca mais colaborou com a gente",
lamentou. A assessoria de imprensa de Belo, porém, informou que
o pagodeiro não tem conhecimento das dívidas. "Vale lembrar que
nem todos os funcionários da casa tem conhecimento dos serviços
prestados na residência. Caso existam contratos ou documentos
que comprovem os eventuais serviços prestados, o pagamento será
feito imediatamente."
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Multidão visita o Santuário de Aparecida em Lajinha
Por Devair G. Oliveira

N

ossa Senhora da
Conceição Aparecida, popularmente
chamada de Nossa Senhora
Aparecida, é a padroeira do
Brasil. Venerada na Igreja
Católica, Nossa Senhora
Aparecida é representada
por uma pequena imagem de
terracota da Virgem Maria,
atualmente alojada na Basílica de Nossa Senhora Aparecida, localizada na cidade
de Aparecida, em São Paulo.
Sua festa litúrgica é celebrada em 12 de outubro, um
feriado nacional no Brasil
desde 1980, quando o Papa
João Paulo II consagrou a
Basílica, que é o quarto santuário mariano mais visitado
do mundo, capaz de abrigar
até 45.000 fiéis.

O dia 12 de outubro é comemorado em todo o Brasil,
o dia da padroeira do Brasil,
comemora também neste
dia o dia das crianças. O
feriado é um dos tradicionais
eventos da cidade e muito
esperado pelos católicos
devotos de Aparecida. O
atual prefeito João Rosendo
desde sua posse tem declarado que o turismo é uma
oportunidade de alavancar o
crescimento econômico do
município. Recentemente
enviou a Câmara Municipal
Projeto de Lei 043/2017. Altera a redação da Lei 760/96
de 16/08/1996 e dá outras
providências, o trajeto de
quase 3 Km recebeu o nome
de “Caminho dos Romeiros”, é o preferido pelos
devotos que sobem a pé até o
alto da Pedra da Baleia, onde

fica o santuário. Segundo
o vereador Paulo Cesar os
trabalhos já começaram e o
Caminho dos Romeiros, será
todo asfaltado e receberá
outras novidades que estão
em estudo para melhorar e
incentivar o turismo local.
Neste ano o Santuário de
Nossa Senhora Aparecida,
no alto da chamada Pedra
da Baleia, foi visitado por
uma multidão, em todas as
missas o local ficou lotado. A
primeira missa no santuário
de nossa Senhora de Aparecida em Lajinha celebrada
pelo padre Marcondes de
Durandé, o público superou
as expectativas dos organizadores. Para chegar ao
alto da pedra, existem dois
caminhos, o “Caminho dos
Romeiros”, para aqueles que
desejam subir a pé e um outro pelo bairro do Itá, para os

que vão de carro. Tanto o Caminho dos Romeiros quanto
o de carros ficaram lotados
o dia todo por visitantes de
várias partes da região. O
padre Marcondes, lembrou a
recente tragédia de Janaúba/
MG e pediu oração para os
familiares. Como é costume
nas romarias fazerem penitencias seguindo a pé, aqui
em Lajinha não é diferente e

vários romeiros das cidades
vizinha vieram a pé até ao
santuário.
A segunda missa foi celebrada às 9h00 pelo Padre
Wagner Augusto. A terceira,
às 11:30 foi celebrada pelo
padre Augustinho e foi dedicada a família dos romeiros e
a última missa às 14h00 foi
celebrada pelo padre Wagner
Augusto de Lajinha.

A programação se estendeu durante todo o dia
com as celebrações presididas pelo Padre Wagner
Augusto Soares Ferreira e
com a benção dos objetos
de devoção.
O momento foi de agradecimento para os católicos.
No dia da padroeira do Brasil, a liturgia levou os fiéis a
refletirem sobre a fé.

