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Distribuição gratuita

Circulação: Região Vertente do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Custo de um capacete
novo: 200 reais.

Cirilo

Auditoria aponta
irregularidades
em Lajinha na
Gestão Sebastião
Moreira

PÁGINAS 10 e 11

Vereadores cobram da
Prefeitura atendimento às
reivindicações da população

Custo para sua
vida: incalculável.

PÁGINAS 8 e 9

A imprudência cobra um preço alto. Dê valor à vida.

DIZEM POR AÍ...
PÁGINA 3

Moto. É preciso saber usar.
É preciso respeitar.
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EDITORIAL

A realidade de
Manhuaçu, quem sabe?

Uma cidade com mais de 130 anos, com tempo suficiente para
ter superado alguns obstáculos e possuir alguns atributos que normalmente o tempo se encarrega de trazer. Ao contrário que muitos
imaginam a cidade é pobre e carece de socorro, não há em Manhuaçu
infraestrutura nem para tocar a máquina administrativa, não há dinheiro suficiente para os serviços mais corriqueiros e a população sofre
por não ter uma cidade organizada falta quase tudo em Manhuaçu no
tocante aos serviços que a prefeitura deveria prestar aos manhuaçuenses, o prefeito Nailton Heringer com 4 meses a frente do executivo
ainda não pode resolver serviços básicos que o município enfrenta,
embora tenha sido hábil em adquirir em tempo recorde um terreno
e doar para a construção do IFET escola modelo que num futuro
próximo, além do aprendizado para os jovens da região alavancará
o desenvolvimento com entradas de divisas.
Não sabemos de quantos imóveis a prefeitura paga aluguel, mas é
um número significativo, que a meu ver pura incompetência dos administradores do passado, como uma cidade do porte de Manhuaçu não
possui uma sede decente, não temos uma boa rodoviária, as crianças
estudam em casas alugadas velhas e muitas das quais infestadas de
ratos e baratas, não temos prédios para nossas secretarias e pagamos
caro os alugueis de nossas escolas, não concordamos com os executivos que preferem pagar alugueis do que ter a própria propriedade,
máquinas, ambulâncias e caminhões,
Fale com a redação
tem município que paga de aluguel de
uma ambulância o equivalente valor contato@jm1.com.br
para se comprar duas ou três. Cidades
(33)3331-8409
que fora emancipadas de Manhuaçu bem
menores como São João e Martins Soares possuem uma sede de dar
inveja, uma cidade polo não pode viver assim. Nós entendemos o novo
prefeito em pensar o futuro da cidade, mas há de se pensar também
nos problemas imediatos, a médio e longo prazo, fato este que todos
os prefeitos que passaram até agora não pensaram e a cidade ficou
estagnada, cresceu desordenadamente e com isso os problemas foram
se agravando, e o pior todo mundo sabe disso e nada é feito para
amenizar ou corrigir, as construções continuam desordenadas não há
um estudo, um Plano Diretor capaz de dar direção, onde alguém possa
dizer não podemos resolver todos os problemas hoje, mas podemos
resolvê-los com planejamentos para o futuro, é assim que fazem as
civilizações bem organizadas. Os judeus fazem planos de 100 anos,
sabendo que não poderão alcançar, mas cada geração cuida de uma
parte até atingir seus objetivos beneficiando as futuras gerações.
Por exemplo, a Câmara Municipal de Manhuaçu poderia criar uma
comissão para organizar um conselho composto de umas 20 pessoas
com conhecimentos administrativos, engenheiros, técnicos, ambientalistas, advogados, políticos e demais segmentos da sociedade para
planejar o futuro da cidade e elaborar uma lei para a criação de um
fundo e todos os próximos prefeitos ficariam obrigados pela legislação
a cumprir alguns requisitos num plano diretor, não autorizando mais
as construções irregulares, bem como aos poucos desapropriando as já
existentes principalmente as construções a beira rio. Já escrevi várias
vezes sobre este tema e até citei cidades onde foram corrigidas as
falhas dos administradores anteriores. Se você visitar a cidade estância turística de Ribeirão Pires no Grande ABC vai ficar maravilhado
pelo que foi feito na recuperação da cidade, a primeira grande obra
foi retirar um grande morro no centro da cidade e a segunda foi em
aproximadamente 5 legislaturas desapropriar todas as moradias da
beira do rio que dá o nome a cidade, hoje o Ribeirão Pires tem em
suas margens duas marginais o que proporciona a boa fluidez do
trânsito, a legislação da cidade é rígida por conta de uma Lei estadual
de proteção aos mananciais, no município não há favelas e nem lotes
menores que 300 M², com isso a cidade vizinha de São Bernardo do
Campo explora atualmente a indústria do turismo.
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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
Em vez de procurarem criar mecanismos que combatam a corrupção
no país, estão tentando criar leis que
propõem tirar o poder de investigação
do Ministério Público em favor da
sociedade e principalmente os crimes
nas esferas públicas de todo território
nacional, esta PEC (proposta de emenda Constitucional) ao nosso ponto de
vista, vem facilitar a corrupção entre
os comandantes do alto escalão. Aqui
mesmo em nosso município temos um
grande exemplo, quando foi denunciado
ao MP que estaria ocorrendo possíveis
irregularidades nas autarquias SAMAL
e SAAE, quem deu total atenção ás denúncias feitas, foi o MP através de seus
promotores de justiça e toda sua equipe,
que não mediram esforços para apurar
todas irregularidades acontecidas. SE
não fosse pelo MP, estariam desviando
dinheiro público até hoje em nosso
município. Sabe-se que a incidência de
crimes organizados está aumentando.
É inquestionável a competência das
polícias federais, militares e civis, mas
mesmo assim precisamos de mais órgãos

investigadores na sociedade, e o MP
tem mostrado não só competência mas
também seriedade no trabalho prestado, principalmente quando se trata de
crimes contra o patrimônio público no
gerenciamento de estados, municípios e
todos os órgãos que administram estes
serviços em nosso país. É mais do que
claro, que punir um ladrão de galinha é
muito fácil, queremos punição para os
corruptos de colarinho branco também,
isto só o MP em ação conjunta com o
poder judiciário podem combatê-los.
Temos que ter um poder investigativo à
altura dos corruptos do alto escalão, se
não estaremos sendo lesados por pessoas
que sempre andam lado a lado com o
poder e a corrupção. Abaixo a PEC 37,
que ela não passe de uma PEC! MJB
abril de 2013.
Márcio José Bahia - Manhuaçu
marciojbahia@hotmail.com
Realmente para prender gente trabalhadora, ai sim as autoridades aparecem,
se fosse uma grande mineradora que

além de causar poluição em milhares de
“e quitares” de terra, rios, destruindo a
natureza de todas as maneiras possíveis,
e por pura ganância, e não por necessidade como acredito que fosse o caso
do casal que apenas queria uma vida
mais digna. (Trabalhando para pagar
impostos, os mesmos impostos que irão
pagar os salários dos indivíduos que
os prenderam injustamente na minha
opinião, pois todos temos direitos e eles
deveriam ser notificados para regularizar
a tal infração que estavam fazendo….”
Garanto que se o casal fossem políticos ou tivessem influências políticas……. jamais iriam os prender…
É frustraste morar em um país onde
somos obrigados a votar e aguentar
essas leis absurdas que são impostas
aos cidadãos, e o pior é ter que trabalhar
para sustentar nossos” maravilhosos
políticos…
Espero que o casal possa voltar a
trabalhar…. sorte para vocês!!!
Miguel
pecoeletrica@hotmail.com
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
STF reafirma que José Dirceu
controlava o mensalão
O Supremo Tribunal Federal publicou dia 19/4, o
resumo do julgamento do processo
que ficou conhecido
como mensalão. O
documento reitera a
responsabilidade do
ex-ministro da Casa
Civil José Dirceu na
articulação do esquema. Afirma que o tribunal conseguiu
formar “um sólido contexto fático-probatório (...) O acervo
de provas e indícios somados revelaram, além de qualquer
dúvida razoável, a procedência da acusação quanto aos crimes de corrupção ativa e passiva”.

Aécio Neves diz
que PT ‘precisa de férias’
O ex-governador de Minas
Gerais e senador Aécio Neves,
provável candidato do PSDB
à Presidência da República,
disse, que a oposição vai “dar
férias” ao PT, há dez anos no
poder. Apesar dos desencontros entre Aécio e o tucano
paulista José Serra, o senador
mineiro disse que os dois estão juntos no projeto de evitar
a continuação do PT no poder. “Temos objetivos comuns e
vamos dar umas férias ao PT. O PT precisa de férias para se
reorganizar e voltar às suas origens”, disse Aécio.

Glória teria realizado o depósito, mas em seguida descobriu que o e-mail do amigo foi “hackeado” e que ele não
recebeu o dinheiro. Ainda de acordo com a delegacia, um
inquérito foi instaurado e a quebra de sigilo de dados foi
pedida para apurar a autoria do estelionato.

Desafio para a
Polícia Civil em Ipatinga
O novo chefe da Polícia Civil em Minas
Gerais, Cylton Brandão
da Matta, que tomou
posse a menos de um
mês, 27/3 em Belo Horizonte. O delegado assume o cargo no lugar
de Jairo Lellis Filho.
Ele foi para Ipatinga e
mudou o comando da
PC local, foi afastado
o delegado regional e o
chefe do 12º Departamento. Dois policiais civis foram presos suspeitos de envolvimento nas mortes dos jornalistas
do Vale do Aço. Cylton Brandão da Matta passa a comandar
a corporação tendo que enfrentar alguns desafios, um é elucidar as mortes dos jornalistas e os índices de criminalidade
violenta que subiram cerca de 11% no ano passado no estado. “Nós estamos junto com o comando da Polícia Militar
trabalhando com relação a reverter essa tendência que foi
acentuada principalmente nos últimos meses”, afirmou.

Renuncia do prefeito de Mutum
Foto Mutumonline

A campanha do ano
que vem já começou
Os acontecimentos
no dia-a-dia servem
para mostrar que a
campanha de 2014 foi
antecipada e os candidatos sempre dão um
jeitinho de burlar a lei
e fazer campanha. É
uma reunião em Minas do Lula acompanhado da presidente Dilma, tudo é motivo para colocar os nomes dos prováveis candidatos, tanto
um quanto outros, Aécio está levando seu nome e também
o governador de Pernambuco o provável candidato a presidente pelo PSB. Os candidatos a governadores também
estão em campanha e os deputados que fazem campanha
o ano todo são os cabos eleitorais de luxo, que em todos
os eventos não deixam de vender seus peixes, elogiando
alguns e maldizendo outros.

Glória Pires é vítima
de golpe por e-mail
A atriz Glória Pires, 49, foi
vítima de um golpe de hackers,
segundo informou a rádio CBN.
Segundo a Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática, a atriz informou que recebeu
um e-mail de um amigo que mora
fora do Brasil pedindo dinheiro.
A atriz disse que no e-mail o
amigo pedia que ela depositasse
uma quantia para que ele pudesse voltar ao país, já que estaria sem dinheiro nem passaporte.

Ronaldinho (D) ao renunciar: motivo
de foro íntimo e irrevogável

O prefeito de Mutum, Ronaldo Coutinho Nogueira, Ronaldinho (PV), depois de pouco mais de 3 meses de governo, renunciou ao cargo sem avisar previamente à sua equipe, ao vice-prefeito e à base de apoio na Câmara Municipal.
Saiu sem explicar as razões. “Por motivo de foro intimo,
em caráter irrevogável”, disse na tribuna do Legislativo o
ex-prefeito.
Após a renúncia, o ex-prefeito, que é empresário e proprietário de uma loja de material de construção civil na
cidade de Mutum, distante 380 quilômetros de Belo Horizonte, viajou com a família para destino desconhecido.
Nossa reportagem tentou contato com o ex-prefeito, mas
sem êxito. O motivo até o momento não se sabe, enquanto
o prefeito não revela as razões, apenas especulações, que
alimentam os dizem por aí tomam conta da cidade de 27
mil habitantes.
Questionado, o presidente da Câmara, Washington Torres
(PV), não soube explicar qual o motivo da renúncia de seu
correligionário. “Nem nós sabemos”, disse. O vereador informa que o prefeito convocou uma reunião extraordinária
na Câmara para a noite de quarta-feira para fazer um balanço de seus 100 primeiros dias de governo. Após apresentar
todas as ações que empreendeu, pediu a palavra novamente
e leu sua carta de renúncia. “Somos aliados, fomos companheiros na campanha e o motivo da renúncia é uma pergunta que não quer calar”, afirma o vereador. Porém, Torres
deixa uma vaga pista. “Ele é evangélico, e de acordo com a
religião ele não pode contrariar certos princípios”, especula
o vereador.
Sabe que eu passei a admirar esse prefeito, é que ele
achou que poderia ajudar o povo, e chegando à prefeitura
viu que a coisa é bem diferente e não querendo se comprometer. O atual prefeito, que foi empossado sexta-feira, João

Batista Marçal (PT), também é incapaz de esclarecer o mistério. Marçal foi vereador por três ocasiões e, ao contrário
de Ronaldinho, já era um político de carreira em Mutum.
“O Ronaldo era empresário do ramo de construção. Juntou-se com outras pessoas para montar o PV na cidade, pois
queria mudar a política. Conseguiu ser eleito na primeira
vez”, explica o atual prefeito.
Marçal acredita que Ronaldinho deixou a prefeitura em
boas condições financeiras, porém ainda não sabe como
está o caixa. O orçamento de Mutum é de R$ 40 milhões
por ano.

Mulher é dispensada do
SAMAL e procura ajuda na
Câmara de Manhuaçu
Dizem que mesmo com a
aprovação do projeto pela câmara prorrogando os contratos
dos funcionários da prefeitura,
dona Creuza Dias de Freitas 61
anos, após sete anos de serviço
e segundo ela faltando dois anos
para sua aposentadoria foi sem
maiores esclarecimentos mandada embora. Também comenta-se
que a ex- funcionária do SAMAL
foi até a câmara de Manhuaçu
fez um apelo ao presidente da
casa, disse estar sendo perseguida e que se sente muito revoltada
com a situação.

Inimigo do peito
Um levantamento feito na França
sugere que não usar o sutiã seja um
ato saudável para as mulheres, segundo informações da France Info.
O abandono da peça não só reduziu
as dores nas costas das mulheres que
participaram da pesquisa, como também ajudou a endireitar
os seios delas, sem deixá-los caídos a equipe de Jjan-Denis
Rouillon, do Centro Hospitalar Universitário de Besançon,
acompanhou 130 mulheres que se dispuseram a não usar
sutiã durante anos para avaliar os efeitos.

Brasil se arma para papa e Copa
O Brasil comprou um sistema de artilharia antiaérea alemão, composto por 34 carros de combate Gepard capazes de
abater mísseis, aviões, helicópteros ou drones (aviões não tripulados) a até 15 km de distância e até 3 km de altitude, para
garantir a segurança dos grandes eventos. Os blindados são
usados, pertencem ao Exército da Alemanha, e sofreram uma
remodelação, tendo sido “recuperados” em 2010, recebendo
novas tecnologias que podem operar até 2030.

Mulheres bebendo mais!
Pesquisas provam que as mulheres brasileiras estão bebendo com mais frequência, houve aumento de 20% na proporção de consumidoras de bebidas nos últimos seis anos.
Pesquisador da Unifest conclui que elas estão bebendo mais
“socialmente”. Cerca de 4,9% já perderam o emprego devido o uso de álcool.

Copa e doenças perigosas
A Copa do Mundo e as Olimpíadas não só vão arrasar
os cofres públicos brasileiros, como os turistas vão trazer
muitas doenças características de seus países. Ambulatórios
de todo o Brasil já estudam as doenças que virão algumas
controláveis e outras não. Muitas delas podem ser transmitidas pelo ar e por relações sexuais.
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Tri-Objetiva - 44
Celso de Medeiros Costa (*)

“Viajo para vender confiança ”

Ex-presidente Lula,ao tentar justificar viagens ao exterior pagas por empresas

Marin desafia Dilma: ‘Ninguém me tira da CBF’ De olho em 2014
Reeleito para a presidência
até 2015, o presidente da
Confederação Brasileira de
Futebol, José Maria Marin,
ameaça “botar a boca no
mundo” se a presidenta Dilma articular sua substituição
pelo ex-jogador Leonardo,
hoje no PSG da França, ou
Ronaldo, como ela cogita,
por não suportar os vínculos
dele com a ditadura. O presidente da Fifa, Joseph Blatter,
também quer ver José Maria Marin pelas costas.

A ministra Ideli Salvatti (Relações Institucionais) tem
mantido boas relações com o ministro Manoel Dias (Trabalho), seu adversário político em Santa Catarina. Ela tenta apoio do PDT ao governo, em 2014.

Baú de provas
O presidente da CBF diz ter provas para comprometer Lula,
o ex-presidente do Corinthians, e um ex-ministro do Esporte.

Prefeito de Duque de Caxias, Baixada Fluminense, e presidente do PSB, Alexandre Cardoso podem se aninhar na
base aliada do governo, se confirmada a candidatura presidencial de Eduardo Campos (PE).

Mão boba

Só pensa nisso

Marin é acusado de envolvimento em escândalos, e até
embolsou em público uma medalha dos campeões da Copa
SP de Futebol Junior.

O deputado Arnaldo Jardim (PPS-SP) desce a lenha na atuação do
PT na Medida Provisória dos Portos: “A Dilma abdicou de governar
o país para transformar o governo
em um grande comitê eleitoral”.

Companheiros
O atual presidente da CBF nega participação no antigo
SNI da ditadura e esgrima Paulo Maluf, de quem foi vice:
“Ele hoje é do governo Dilma.”

‘Máfia do futebol’
Escudado na influência das federações de Futebol, Marin
acusa André Sanches, ex-Corinthians, de supostas falcatruas com Lula e a CBF.

Demarcação: comissão ameaça ignorar Alves
A bancada ruralista ameaça instalar, à revelia, a comissão
especial que analisará projeto que transfere ao Congresso a
prerrogativa de decidir sobre a demarcação de terras indígenas. Os deputados alegam que o presidente da Câmara,
Henrique Alves (PMDB), não tem poder para adiar a instalação – como prometeu aos índios – e garantem já terem
conseguido nos partidos indicação de 80% dos membros
da comissão.

Erro básico
Para se livrar da invasão dos índios, Henrique Alves prometeu instalar a comissão só no segundo semestre, sem
consultar os deputados.

Molho de tomate
O Brasil perdeu R$ 5 bilhões com roubo de caminhões de
cargas em cinco anos: 34 ao dia, segundo a Associação
Nacional de Transporte de Cargas e Logística. O preço do
frete inclui 9% em seguro e escolta.

Aconchego

Descaso
Membro da Comissão de Educação, o Professor Sétimo
(PMDB-MA) critica o governo Dilma por manter até hoje
na gaveta o Plano Nacional de Educação: “Depois não
sabe por que a educação anda tão ruim”.

Pastor bombril
Além de tirar dinheiro de cadeirante para a igreja da qual é
pastor, o deputado Marco Feliciano (PSC) lançou até grife
masculina na Expo Cristã de 2008, em São Paulo, com
direito a desfile.

De mala e cuia
Após intervenção do PPS no diretório maranhense, o deputado Simplício Araújo articula para se filiar ao PSDB e
garante levar 30 vereadores, quatro prefeitos e um estadual: “Fizeram uma brutalidade”.

Pensando bem...
...está podre esse apoio de Dilma ao presidente Maduro,
da Venezuela.

Poder sem Pudor

A regra é clara
De acordo com o regimento da Câmara, com maioria dos
membros já indicada, basta o integrante mais velho marcar
e instalar a comissão.

Condição
Deputados disseram a Henrique Alves que topam acabar
a comissão se Dilma proibir de vez a ampliação de terras
indígenas já demarcadas.

Quem, eu?
Presidente do DEM, José Agripino nega que o partido tenha
se juntado ao PT para aprovar
projeto que dificulta criar novos
partidos: “Eles que mudaram de
lado, sempre fomos contra portabilidade entre siglas”.

Apoio pré-datado
Durante recente
reunião da família
Mesquita, certa vez,
em São Paulo, Marina (filha do saudoso Júlio de Mesquita Neto) ponderou:
-Precisamos pensar em apoiar o Lula.
Quem sabe a esquerda só precisa de uma chance? A alternância é salutar e, afinal, nossa família tem uma história de compromisso com as liberdades democráticas...
- Concordo!... – exclamou Ruy Mesquita, tio de
Marina, surpreendendo todo mundo, para ressalvar
depois – ...mas só daqui a cinqüenta anos!

A Melhor Notícia?
1- Sim, o Evangelho o é!
2- O que depende de fé!!
3- E, de obediência, até!!!

1 - Destituição: Unigênito
– § A Bíblia afirma, explicitamente, que o Evangelho é
boa notícia, e ela ensina, implicitamente, que ele é, até,
a melhor notícia. Evangelho
significa boa-nova ou boa
notícia. E Lc 2.10c registra não só boa-nova, e boa-nova de alegria... mas-MAIS... boa-nova de grande alegria. § Ela não ilude, mas, conta toda a verdade e tem o retrato de corpo inteiro do ser humano:
Informa que Deus fez o homem perfeito, mas que
este se complicou (Eclesiastes 7.29), e, que o pecado o tornou destituído do melhor de Deus para o ser
humano (Romanos 3.23). § Por isso, Jesus Cristo
é apresentado como Filho Unigênito ou Único do
Deus-Pai (João 3.16; 1.14), pois, pelo pecado de
Adão e Eva, o homem virou mera criatura! (Rm
5.12-14). De vera!!! (João 3.3).
2 - Mutação: Primogênito – § A
Bíblia como canal da Boa Notícia
narra Deus Se dispondo a reverter o quadro do homem. (Vimos,
no artigo anterior, que, até no
meio do triste capítulo 3 de Gênesis, que é a 1ª notícia triste da
Bíblia, há a 1ª Notícia Alegre do
Evangelho – o Proto-Evangelho, ou a 1ª promessa
do Evangelho, que é Gn 3.15 –). § O Filho Unigênito Se tornou Primogênito ou Primeiro (Colossenses
1.15b e 18b). § Se a notícia específica da Bíblia, de
Cristo como Unigênito, mostra o homem fora da filiação divina, a reportagem especial do Evangelho,
de Cristo como Primogênito, aponta que a Paternidade Divina pode ter mais filhos...
3 - Adoção: Ultimogênito –
§ A Bíblia é a maior e MELHOR propaganda, do maior
e MELHOR programa de
adoção da humanidade: Deus
Se fez homem (Filipenses
1.6-7), para que o homem Se voltasse para Deus
(versículos 10 e 11); e “o Verbo se fez carne” (Jo
1.14a), para que a vontade da carne se dobrasse à
Vontade de Deus (vers. 13), e, sobretudo, o homem
se tornasse filho de Deus (v. 12), pois o Espírito
Santo confirma com o espírito do homem (ou no
coração deste) que tal é filho de Deus (Romanos
8.16), dando possibilidade de o homem chamar
Deus de Pai (v. 15). § Para isso, a Bíblia ordena
para o homem se arrepender dos seus pecados e
crer em Cristo (Mc 1.15b; e Lc 24.47a e Mc 16.16),
e obedeça a Deus, pois rebeldia contra Este faz a
ira d´Ele permanecer (Jo 3.36). § Para falar nisso,
de “filho da ira” (Efésios 2.3 “in fine”) você já se
tornou filho de Deus (Jo 1.11-3), o ultimogênito ou
último filho, através do ULTIMOGÊNITO que se
tornou PRIMOGÊNITO? Se está tudo O.K., passe
a melhor notícia para frente!!!
1- Não é boa notícia, e verdade?
2- E, melhor pela sua bondade??
3- Tal não é mais que herdade???
(*) O articulista é graduado em Teologia e pós
em História Eclesiástica.
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Citações
Citações
Sábias
Sábias
Uma das causas do
fracasso na vida é deixar
para amanhã o que se
pode fazer hoje, e depois
fazê-lo apressadamente.
Eu creio que um dos
princípios essenciais da
sabedoria é o de se abster
das ameaças verbais ou
insultos. (Niccolo Maquiavel)
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 )
A sabedoria é algo que
quando nos bate à porta
já não nos serve para
nada. (Gabriel Garcia
Marquez).
Compreender que há
outros pontos de vista
é o início da sabedoria
(Campbell)
A sabedoria com as coisas da vida não consiste,
ao que me parece, em
saber o que é preciso
fazer, mas em saber o que
é preciso fazer antes e o
que fazer depois. (Leon
Tolstoi).
FRASES DO
FACEBOOK
Chega um tempo na vida
que a gente aprende que
ninguém nos decepciona.
Nós é que colocamos
expectativas demais sobre
as pessoas. Cada um é
o que é e oferece aquilo
que tem para oferecer.
O povo não deve temer
seu governo, o governo é
que deve temer seu povo.
Jamais se desespere, mesmo estando em sombrias
aflições, pois das nuvens
negras cai água límpida
e fresca.
Tente ser feliz ao invés de
tentar ser perfeito.
Seja você a mudança que
tanto procura nos outros.
As pessoas não mudam
com cobranças, mudam
com exemplos.
Há pessoas que passam
pelas nossas vidas para
nos ensinar a NÃO sermos como elas.

acesse: www.jm1.com.br

Câmara de Manhuaçu solicita
implantação do SAMU
A Câmara de Vereadores
de Manhuaçu apresentou solicitação ao Vice-governador
Alberto Pinto Coelho para
que seja agilizada a implantação da Rede Regional de
Urgência e Emergência na
macrorregião Leste do Sul,
que envolve as microrregiões
de Manhuaçu, Ponte Nova e
Viçosa. Na prática, o pedido
apresentado pelo Presidente
da Câmara Vereador Maurício Júnior pede que a cidade
de Manhuaçu receba o Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência (SAMU).
O presidente Maurício Júnior, acompanhado do vereador Juninho Linhares, dos
assessores Glauco Macedo
e José Geraldo Damasceno
e o presidente da ACIAM,
Antônio Carlos Xavier
da Gama participaram de
um encontro com o vice-governador Alberto Pinto
Coelho, em Muriaé, na semana passada. A reunião foi
promovida pelos deputados
Bráulio Braz e Renzo Braz e
teve ainda a presença do Secretário de Estado de Saúde
Antônio Jorge.
Durante a reunião, o presidente entregou o ofício e
apresentou a solicitação da
cidade. “A nossa região, em
especial, apresenta uma demanda crescente pelos serviços da área de urgência e
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Enfiando o pé na lata

Secretário de Saúde Antônio Jorge junto com o presidente
da câmara de Manhuaçu, Maurício Júnior

emergência. A microrregião
de Manhuaçu tem 24 cidades
e uma população de 312 mil
habitantes. Entre os números
alarmantes de acidentes, temos como característica uma
extensa malha rodoviária e
figuramos como a recordista em acidentes envolvendo
adolescentes. A implantação da Rede de Urgência e
Emergência e, portanto, do
SAMU vai ajudar a salvar
vidas”, destacou Maurício
Júnior.
Somente no ano de 2010,
segundo levantamento no
DataSUS, as mortes por
causas externas (acidentes e
outros) representaram 43%
dos óbitos registrados em
Manhuaçu. Em 2012, 30%
das internações do Hospital
César Leite (2.450) foram
motivadas por traumas cau-

sados em acidentes e atropelamentos nas rodovias da
região.
Maurício Júnior ressaltou
que os serviços de socorro
são realizados pelo Corpo
de Bombeiros e ambulâncias da região. “Trabalham
com muito empenho e isso
é reconhecido. Esse serviço
seria um reforço importante.
Temos a convicção de que a
implantação do SAMU será
fundamental para a redução
do tempo-resposta para salvar vidas, que é nosso objetivo principal”, ressaltou.
No encontro, o Secretário de Estado Antônio Jorge
garantiu atenção na reivindicação apresentada pela
Câmara de Manhuaçu, além
do empenho dos deputados
e do vice-governador para
agilizar a implantação.

O grande jogador de futebol que acabei não sendo não
pode reclamar de falta de oportunidade. As várzeas de
Colatina que o digam! Com bola da pior qualidade, com
bagaço de laranja, com meia recheada de não sei o quê...
qualquer coisa era pretexto para uma pelada entre os
meninos. Como acontece em todo o Brasil até hoje, as
várzeas supriam os gramados de craques. Cedo, porém,
percebi que a glória da chuteira não acenava para mim.
Mesmo assim, não perdia o hábito de viver chutando
tudo o que visse pela frente. Até que um dia...
Um dia, num domingo à tarde, eu ia para a igreja sozinho, porque era reunião dos Embaixadores do Rei.
Trajava a única calça comprida que eu tinha, porque naquela época era um grande pecado passar perto da porta
da igreja de calça curta. Entre a casa e a igreja, eis brilhando redondinha na calçada uma convidativa lata de
óleo de motor. Como se fosse bater um pênalti decisivo
numa final de campeonato, corri, apontei e... enfiei o
pé. A sensação era de ser um Pelé completando os seus
mil gols. Já havia feito aquilo outras vezes; aquela seria
mais uma. Mas aquela não foi mais uma. Porque embora abandonada, a lata não estava totalmente vazia. Com
o chute cheio de vontade, o restante de óleo que ainda
ali jazia foi pelos ares, manchando o sapato, a meia, a
calça... Olhei-me incrédulo de alto a baixo, e constatando a lambança da minha “jogada”, censurei-me a estupidez daquele gesto. Como pude ser idiota assim?
Na vida, colhemos as consequências de nossos chutes. Há mais que mera semelhança entre os verbos escolher e colher. Há, na verdade, inegável correlação. De
modo que...
Se você escolhe o álcool, colhe desequilíbrio e vergonha.
Se você escolhe o crime, colhe castigo e, talvez, uma
morte prematura.
Se você escolhe o analfabetismo, colhe ignorância.
Se escolhe Jesus, colhe a vida, vida com qualidade, e
vida eterna. A escolha é sua!

A felicidade cura!

Sentir-se bem e feliz tem grande influência sobre a saúde
Existem certas coisas que todo mundo
quer: ser feliz, bem-sucedido e ter o controle
da própria vida – esses são desejos universais. Para quem tem diabetes, ter um espírito alegre e confiante torna bem mais fácil a
tarefa de manter o controle sobre a própria
saúde.
Manter uma postura otimista e positiva
diante da vida tem se mostrado muitas e
muitas vezes eficaz em reduzir os hormônios do estresse que elevam a glicemia e
provocam o acúmulo de gordura abdominal,
ativar um sistema imunológico preguiçoso e
até reduzir o risco de doenças cardiovasculares – a principal causa de morte entre os
diabéticos.
Até os médicos já reconhecem que ser feliz é a chave para se manter saudável. Em
uma pesquisa, 100 médicos foram questionados sobre o que era preciso fazer para ficar longe dos problemas de saúde. Algumas
respostas foram surpreendentes:
“Acreditar em algo bom.”
“Controlar o estresse e se divertir com os
amigos.”
“Desenvolver o seu próprio potencial.”
“Comer menos, se exercitar mais e se divertir.”
“Amar aqueles que estão ao seu lado –

cônjuge, filhos, família, amigos, vizinhos,
colegas de trabalho, membros da comunidade.”
“Alcançar o equilíbrio na vida.”
“Exercitar-se todos os dias, manter uma
alimentação balanceada, cultivar relacionamentos sociais e pessoais significativos
e escolher um trabalho que seja importante
para você.”
“Encontrar um sentido na vida.”
Adaptado de Reverse Diabetes –
Seleções do Reader’s Digest

Bolo dois amores
(queijo com goiabada)
Bolo: 2 xícaras de açúcar, 1
xícara de margarina, 5 gemas
peneiradas, 1 xícara de queijo
minas ralado, 1 xícara de chá
de leite, 3 xícaras de farinha de
trigo, 5 claras em neve, 1 colher
de sopa de fermento químico,
150 g de goiabada cortada em cubinhos passados pela
farinha de trigo, queijo ralado a gosto
Cobertura: 150 g de goiabada, 1/4 xícara de água,
1/2 cálice de vinho do porto (opcional), 100 g de
queijo ralado
MODO DE PREPARO: Bolo: bata o açúcar com a
margarina até ficar fofo, adicione as gemas e o queijo,
alternadamente adicione a farinha e o leite, incorpore
as claras em neve e o fermento com delicadeza, disponha em forma untada e enfarinhada, jogue os cubinhos
de goiabada sobre a massa, polvilhe queijo ralado e
leve ao forno médio por cercade 40 minutos ou até
que enfiando um palito, este saia limpo
Cobertura: Corte a goiabada em cubinhos, adicione
a água e o vinho e leve ao fogo até derreter, aplique
frio, polvilhe o queijo ralado
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Segunda chance

Um empresário chegou em casa e muito cansado, se
acomodou no sofá da sala...
Alguns minutos depois, se deu conta que ninguém
estava em casa. Nem a Esposa e nem suas lindas duas
filhas. Carmem de 17 anos e Regina de 15 anos. Foi até
a cozinha e não encontrou Dona Maria, a empregada
de longa data.
Esbravejando em razão da ausência de todos, teve
que preparar seu próprio jantar, na verdade, ele pensou
em fazer isso, mas seu cansaço o desanimou e então,
foi logo tomar seu banho.
Enquanto tomava sua deliciosa ducha, tentava sem
sucesso, se desligar dos assuntos de sua Empresa, aliás,
sua grande e bem sucedida Empresa.
Após o banho, foi até a cozinha e se serviu de um
suco e retornou pra sala, quando começou a sentir uma
pontada no peito e a cada passo que dava, a dor aumentava e aterrorizado, percebeu que estava tendo um
enfarto.
Tentou se aproximar do telefone para pedir ajuda,
mas caiu ao chão.
Diante daquela dor insuportável, e ninguém por perto
para ajudar, sentiu que a morte era inevitável e enquanto a dor batia forte no peito, notou que uma luz ao longe
se aproximava... e enquanto mais a luz se aproximava
dele, percebeu que a dor ia diminuindo gradativamente.
A luz era intensa e apesar do medo que o apavorava, pensou em sua mulher e em suas filhas, e chorou...
Imóvel. Calado e deitado ao chão, não sentia mais
dor...
A Luz estava por toda parte e não se atreveu a se mexer e por ali ficou... esperando a morte chegar...
- Enfarto? Morri de enfarto! Seus pensamentos estavam descontrolados e assim, as imaginações afloravam
as ideias. Porém, de uma coisa tinha certeza: Eu não
queria ter morrido! Pensou ele!
Lágrimas rolaram de seus olhos e naquele momento
de reflexão, viu que apesar de tanta riqueza que tinha,
ficou indefeso diante de uma simples dor no peito.
- Aqui estou, inerte esperando a morte chegar. E que
me adianta toda a minha fortuna? Não posso me mover... Tenho o poder de mandar em muitos homens e
mulheres, mas não posso mandar que essa dor se afaste
de mim...
Começou a pensar nas coisas que poderia ter feito e
não o fez.
Nas alegrias que poderia ter proporcionado e não o fez.
Nos passeios que poderia ter feito e não o fez.
Nas férias que poderia ter tirado e não o fez.
- O que me adiantou ter casas, apartamentos, carros,
fazenda e uma vida de completo luxo?!
Então, lentamente, o brilho daquela luz foi diminuindo... e nervoso, começou a gritar...
- Não, não... eu não quero morrer! Minhas filhas...
minha esposa...
Por favor, não... em fim, a luz se apaga!
O Silêncio e a Escuridão se fizeram presente... De
repente...
- Pai... Pai... Acorde!... O Senhor está dormindo no
sofá? Pegou no sono Pai?
- Ahhh... estou vivo? Meu Deus! Minhas Filhas queridas... Minha esposa querida... Vocês estão aqui? Então foi tudo um sonho?
Depois de alguns preciosos segundos, aliviado, o
Empresário sentou-se no sofá, olhou para suas filhas e
sua mulher que estavam assustadas, embora chorando,
sorriu e disse!
- Obrigado meu Deus!
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Tromba d’água causa
transtorno em Lajinha
Por Devair G. Oliveira
LAJINHA (MG) – A população de Lajinha ainda
trabalha na limpeza das ruas
e das casas, o movimento do
CRAS de Lajinha estes dias
está bastante intenso com
a coleta de donativos para
os desalojados que chega
a 300, até o vice-prefeito
Serginho Corrêa ajudou na
separação de alimentos e
roupas distribuídas para as
famílias que tiveram suas
casas invadidas pela água.
Segundo Serginho hoje a
situação está mais tranquila
todas as famílias já foram
provisoriamente abrigadas
e a prefeitura está fazendo todo esforço possível
para amenizar o sofrimento daqueles que perderam
seus utensílios e tiveram
que abandonar suas casas.
Conversamos com algumas
pessoas que provavelmente não poderão voltar mais
para suas casas, pelo menos
oito (8) sobrados no centro
de Lajinha não terão condições de serem habitados,
visto que foram construídos
a beira do rio e foram condenados pelos bombeiros e
Defesa Civil.
As pessoas estão inconformadas com a possibilidade do prejuízo, outros querem que a prefeitura arque
com as despesas, indenize
os moradores que não poderão mais voltar para suas
casas. Segundo informação de populares a ordem
é abandonar as casas, bombeiros militares e a Defesa
Civil avaliaram algumas
casas e chegaram à conclusão que elas não tem mais
condições de serem habitadas, algumas estão cedendo
e aos poucos caindo para o
lado do rio, 8 casas foram

condenadas, funcionários da
CEMIG desligaram a energia das casas.
Simone, que morava com
mais 4 pessoas da família
teve que deixar o apartamento da parte de cima de
um sobrado, perto da ponte,
a estrutura foi abalada e ela
teve que mudar, as pessoas
que não tem para onde ir
foram levadas para o poliesportivo, “eu sinceramente
não sei o que fazer até agora
ninguém me falou nada nem
a Defesa Civil, só disseram
que teríamos que sair, mas
sobre a casa nada foi dito,
se a prefeitura vai indenizar
ou não, ou se teremos outro
terreno para construir outra
casa”. Comentou Simone.
Um senhor está irredutível ninguém conseguiu
convence-lo a sair de sua
casa, tentamos falar com
ele, mas educadamente pediu desculpas e disse não ter
cabeça para falar conosco, a
luz foi cortada no momento
que estávamos conversando
com as pessoas, são casas
boas no centro da cidade,
mas construída praticamente dentro do rio.
Sobre o que geralmente se
fala é que as águas invadem
as residências, mas na realidade as águas nunca invadem as casas, são as pessoas
que invadem o leito dos rios
para construir suas moradias, e de vez em quando o
rio necessita de um pouco
mais de espaço e neste momento as águas não pedem
licença para passar no lugar
que era delas.
São os erros do passado,
que terão cedo ou tarde que
ser resolvidos pelos prefeitos e vereadores, na realidade quando o caso envolve
pessoas eles vão empurrando para frente com medo

Veja o quanto o sobrado cedeu para o lado do rio.

Esse sobrado, que fica ao lado da ponte perto da rodoviária,
cedeu para o lado do rio, podendo desabar a qualquer momento.

de perder votos, fecham os
olhos para as construções
irregulares e assim vai passando o tempo.
As fortes chuvas que caíram nas cabeceiras do rio
São Domingos terça-feira,
09/04, fez com que a água
atingisse os sobrados até
acima das janelas, um sobrado de dois andares na
esquina da ponte já cedeu
bastante para o lado do rio.
Conversando com o pastor Sávio ele nos disse que
teve informação que essa
enchente não foi só das chu-

vas e sim de uma tromba
d’água que teria caído na
região de Ibatiba ES, pois
o rio subiu rapidamente pegando todos de surpresa.
Equipes da PM se mobilizaram e verificaram que o
nível das águas estava subindo rapidamente, e só não
foi pior porque várias pessoas foram avisadas e por volta das 22 horas rapidamente
as casas do bairro Sagrada
Família e as casas e ruas em
torno da rodoviária ficaram
alagadas.
Duas barreiras caíram,
uma fechou a MG 441 sentido Lajinha à Ibatiba, próximo ao trevo que dá acesso
ao Córrego de Crisciúma e
outra no sentido Lajinha a
Durandé. Segundo alguns
moradores o alerta da polícia que percorreu os lugares
de risco foi suficiente para
retirarem alguns objetos,
mas muitos perderam praticamente tudo.
Por volta de 02h30min,
o nível das águas começou
lentamente a baixar. Durante a madrugada e manhã
de terça-feira, moradores e
comerciantes começaram a
fazer a limpeza e contabilizar os prejuízos. O abastecimento de água também foi
prejudicado.

23 de abril / 2013

acesse: www.jm1.com.br

7

Polícia Civil de Minas anuncia troca do comando em Ipatinga

Chefe da instituição, Cylton Brandão da Matta, falou em coletiva à imprensa
sobre as investigações dos
assassinatos de jornalistas
ocorridos no Vale do Aço
Durante entrevista coletiva na tarde de sexta-feira
(19), em Ipatinga, o chefe da
Polícia Civil, Cylton Brandão da Matta, falou à imprensa sobre o andamento
das investigações acerca dos
assassinatos de jornalistas
ocorridos recentemente no
Vale do Aço. Segundo ele,
as investigações indicam
que pode haver a participação de policiais nos crimes,
mas descartou a existência
de um grupo de extermínio
na região.
Após reunir-se com os delegados que compõem a força-tarefa criada para apurar
14 crimes, entre eles a morte dos jornalistas Rodrigo
Neto e Walgney Carvalho,
Cylton Brandão anunciou
mudanças no comando da
Polícia Civil na região: o
delegado-corregedor Elder
Dângelo passa a acumular a
chefia do 12º Departamento,

que coordena o trabalho de
seis delegacias regionais:
Ipatinga, João Monlevade,
Itabira, Caratinga, Manhuaçu e Ponte Nova. Juntas,
essas regionais comandam
a Polícia Civil em 97 municípios.
Outra mudança anunciada
pelo chefe da Polícia Civil
de Minas foi a substituição
do delegado regional de
Ipatinga, Gilberto Simão
de Melo, pela delegada Irene Angélica Franco e Silva
Guimarães. “Os dois delegados que estão saindo deixam os cargos com mérito,
mas a chegada dos novos
chefes vai marcar uma nova
fase da polícia nesta região.
A vinda do delegado-corregedor, mesmo que interinamente, dá a dimensão das
mudanças que estamos fazendo e sinaliza claramente
a nova fase que estamos iniciando”, pontuou.
Cylton Brandão aproveitou para garantir aos jornalistas do Vale do Aço que
o exercício da profissão de
“forma livre e soberana” não
pode ser ameaçado. “Nunca

recebemos nenhum pedido
de proteção para jornalistas.
Mas se algum profissional
achar necessário, pode procurar nossos policiais aqui.
Podem me acionar em Belo
Horizonte, estamos à disposição. Vamos tomar as providências e acionar também
a estrutura que o Governo
do Estado dispõe, junto à
Secretaria de Desenvolvimento Social, para proteger
testemunhas”, declarou.
O chefe da Polícia Civil
confirmou que o deputado
Durval Ângelo havia informado à Corregedoria da
Polícia Civil que o jornalista Walgney Carvalho corria
risco. “O comunicado foi
feito ao delegado Antônio
Gama e ele imediatamente acionou a nossa equipe
aqui em Ipatinga. Carvalho
foi ouvido, disse que não se
sentia ameaçado e que não
precisava de proteção. Isso
está nos autos e assinado
por ele”, explicou. Carvalho
foi assassinado no último
dia 15.
No entanto, segundo o
chefe do Departamento de

Na noite de sexta-feira
(19), foram presos dois
policiais civis suspeitos de
envolvimento em 14 homicídios no Vale do Aço, em
Minas Gerais. As prisões
são temporárias para que os
suspeitos passem por novas
etapas de investigação.
A Polícia Civil disse que
nenhum delegado vai se
pronunciar até a conclusão
das investigações e que os
policiais presos podem estar envolvidos nas mortes
de Rodrigo e Walgney. Ainda de acordo com a Polícia
Civil, outros mandados de
prisão serão cumpridos durante o fim de semana.
Intranquilidade:
As
prisões dos policiais foram
realizadas no dia em que a
chefia da Polícia Civil de

Minas Gerais esteve em
Ipatinga(MG) e anunciou
a troca de comando da Delegacia Regional, além da
chegada de um delegado
corregedor ao município.
Durante a coletiva, o
Chefe da Polícia Civil disse que os jornalistas do
Vale do Aço podem trabalhar com tranquilidade.
“Essa é a forma que vocês
[jornalistas]
escolheram
para ganhar a vida. E nós
vamos dar o retorno a vocês e, desde já, podem trabalhar com tranquilidade,
porque a Polícia Civil vai
coibir esse tipo de crime
aqui na região”, diz Cylton
Brandão da Matta.
Na imprensa da região o
clima é de intranquilidade. No jornal e na rádio,

onde os dois jornalistas
assassinados trabalhavam,
os empresários encontram
dificuldades para conseguir jornalistas que queiram ocupar as vagas. “O
profissional que ocupava
a vaga do Rodrigo Neto,
após a morte do Carvalho,
pediu para sair da editoria
de polícia”, conta Breno
Brandão, diretor do Jornal
Vale do Aço.
Jornalistas disseram ao
G1, por telefone, que testemunhas dos crimes foram
levadas para fora do estado
de Minas Gerais. Eles disseram também que quando
procuraram o governo para
apoio e proteção, foram
orientados a não se exporem até que o caso seja solucionado.

Polícia Civil de Minas anuncia troca do comando em Ipatinga

Investigações de Homicídios e Proteção à Pessoa,
delegado Wagner Pinto,
ainda não é possível apontar se há relação entre os
assassinatos dos jornalistas
Rodrigo Neto e Walgney
Carvalho. “Não podemos
descartar qualquer linha de
investigação, mas em breve
teremos em mãos elementos
capazes de nos ajudar nas
apurações. Toda a sociedade
vai saber do que se trata nos
próximos dias”, afirmou.
Nova etapa nas investiga-

ções
Na reunião com a equipe
de delegados que apura os
crimes na localidade, Cylton Brandão acertou medidas imediatas para que
o trabalho de investigação
entre em novas etapas. Ele
garantiu o surgimento, nos
próximos dias, de “novidades às investigações que
estão atacando a raiz de problemas antigos e causadores
de intranquilidade para a
população”.
Após a entrevista coleti-

va, o chefe da Polícia Civil
de Minas Gerais esteve na
redação do Jornal Vale do
Aço. Ele foi a primeira autoridade a visitar a empresa de
comunicação, formada ainda pela Rádio Vanguarda,
onde trabalhavam os jornalistas assassinados. No encontro estavam integrantes
do Comitê Rodrigo Neto,
formado para acompanhar
as investigações.
“Os jornalistas e a sociedade podem ter certeza que
daremos repostas contundentes a esses casos. Temos
aqui uma equipe especializada que já solucionou
inclusive crimes federais,
como a chacina de Unaí.
Defendemos a liberdade de
imprensa, defendemos o livre exercício da profissão. A
sociedade e, em particular,
as polícias, precisam contar sempre com a imprensa
livre e democrática e é para
garantir essa condição que
em breve teremos novidades”, assegurou.

Polícia Civil vai expedir mais mandados de prisão para policiais
Os crimes

R

odrigo Neto foi executado no dia
8 de março com três tiros, em uma
movimentada avenida de Ipatinga.
Ele foi surpreendido por motociclistas enquanto entrava em seu carro.

O

fotógrafo Walgney Carvalho, assassinado com dois tiros, no último dia
14. Ele estava em um pesque-pague,
em Coronel Fabriciano, quando também
foi surpreendido por um motociclista que
o atingiu pelas costas.

MANHUAÇU BRILHA NA COPA TURISMO DE FUTSAL EM CAPARAÓ

Mais uma vez Manhuaçu
provou ter um grande domínio no futsal da região, desta
vez a equipe da Santa Clara
sagrou-se campeã da COPA
TURISMO DE FUTSAL realizada na cidade de Caparaó.
No dia 12 de Abril no Ginásio

Poliesportivo Jacy Tavares da
Silva nossa equipe derrotou
Manhumirim pelo placar de
4 a 2, a partir daí já começaram na cidade de Caparaó os
desportistas se manifestarem
admirados com o futebol
apresentado pela equipe de

Manhuaçu. Terminada essa
fase o Santa Clara encarou
mais uma pedreira desta feita
foi a equipe do Santo Amaro
FC e também o brilho ficou
com nossos atletas vencendo a partida da semi final no
dia 17 de abril pelo placar

de 6 a 5. Saíram do Ginásio
com a torcida já apontando
nosso time como o favorito
nas finais tamanha a façanha
alcançada contra o Santo
Amaro FC. Veio então o dia
da grande festa da final e seria
tudo ou nada e nossa equipe

mostrou a que veio deixando um belo futebol contagiar
todo ginásio e o título então
já se via inevitável com gols
de Rabiola, Fabrício, Gumé
e Tolete chegamos ao placar
consagrador de 4 a 2 e foi só
comemorar ao apito final do

árbitro. A outra equipe finalista foi a Serra Monte que diante de nosso time não pôde
evitar o fracasso e ficou como
vice campeã do evento. Parabéns Santa Clara, por mais
essa conquista no futebol de
salão.
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Vereadores cobram da Prefeitura
atendimento às reivindicações da população
O Presidente
Maurício Júnior
afirmou que a Câmara está atenta
às reivindicações
da população e é
seu dever cobrar
estas melhorias.

Na sessão ordinária de quinta-feira, 18, que contou com
expressiva presença de moradores da comunidade Barreiro
de Cima (zona rural de Manhuaçu), os vereadores reforçaram que a Prefeitura precisa
tomar providências urgentes
quanto às reivindicações solicitando obras e serviços, em
todo o município, feitas pela
população. Sob a presidência
de Maurício de Oliveira Júnior,
a sessão legislativa teve em sua
pauta Projetos de Lei e de Resolução, Moções e Indicações

propostas pelos membros da
Casa Legislativa. O Secretário
Municipal de Obras, Fábio Soares, participou da reunião.
Após a oração inicial, houve
a execução do Hino Nacional
Brasileiro. Em seu pronunciamento de abertura, o Presidente Maurício Júnior destacou a
importância do Hino Nacional,
pelo civismo e o sentimento de
amor à Pátria por ele despertado, enaltecendo as belezas naturais, a fertilidade da terra e a
virtude do povo brasileiro
Em seguida, a presidência

concedeu a palavra à Presidente da Associação de Moradores
do Córrego Barreiro de Cima,

Geralda Soares de Souza, e ao
Diretor da entidade, José Pereira de Souza.

O Vereador Paulo Altino manifestou sensibilizou-se com a
situação da ex-servidora do SAMAL e manifestou seu descontentamento com o corte do pagamento de insalubridade aos
trabalhadores da autarquia.

O 2º Sec. da Mesa Diretora e
líder do Governo, Chico do
Juquinha, durante pronunciamento.

Vereador Inspetor Linhares apresentou Indicação
solicitando melhorias para a
estrada do Barreiro.

que trabalhava lá em cima, no
centro de reciclagem. Dei um
exemplo aqui, que o Prefeito
Júlio, de Ipanema, em noventa
dias de governo pavimentou
seis ruas e aqui, nenhum beco
foi pavimentado. [...] O Prefeito precisa dar respaldo à população dos pedidos que são feitos, principalmente sobre ruas e
calçamentos. É preciso parar de
perseguir as pessoas e começar
a trabalhar”, desabafou Paulo
Altino.
O 2º Secretário da Mesa Diretora e líder do governo, Vereador Francisco de Assis Dutra
(Chico do Juquinha) considera
que é preciso haver maior dinamismo por parte da Prefeitura,
além da busca por entendimento com a Casa Legislativa.
“Ficamos injuriados por tanta
coisa a desejar no município. Já
estamos chegando a quatro meses de governo. Precisamos que
o governo coloque em prática a
mudança que o povo pediu nas
urnas. Como representantes do
povo, percebemos, graças a
Deus, que a Casa Legislativa
está sendo atuante, com vários
assuntos debatidos. Tivemos
um projeto aprovado muito
bom para o meio rural, que
irá beneficiar muitas famílias,
que terão novas oportunidades
de renda. Estamos aqui para
votar coisas boas para o nos-

so município. Queremos mais
uma vez pedir ao Executivo
para que agilize o encaminhamento de Projetos de Lei para
o Legislativo, para que se crie
uma harmonia. É preciso haver
harmonia entre o Executivo e
Legislativo para que Manhuaçu
possa se desenvolver atendendo às expectativas do povo,
neste novo momento. Manhuaçu hoje tem uma casa que respeita o povo. Esta casa é a Câmara. Queremos que o governo
parta, realmente, para a ação,
atendendo aos anseios da população que paga seus impostos
e espera positivas transformações em nossa sociedade”, comentou Chico do Juquinha.
O Presidente Maurício de
Oliveira Júnior evidenciou a
participação popular na reunião: “é muito bom recebermos
na Casa Legislativa a presença
da população, reivindicando
melhorias para a comunidade.
Enquanto vereadores, nós cobramos, reivindicamos, e, às
vezes, é dito por aí, que estamos criticando o governo. Digo
que não é criticar, porque não
temos objetivo de ter picuinha
política com ninguém, mas têm
coisas que não podem esperar.
Tivemos aqui a reivindicação
da comunidade em favor escola
do Barreiro, que está sem água.
Já se viu uma escola funcionar

sem água? Como uma criança
irá frequentar uma escola que
não tem água em condições
próprias para se tomar? São
questões primárias não vêm
sendo atendidas. Nós estamos
cumprindo nossa função de
fiscalizar pois a prefeitura não
está realizando os serviços que
lhe compete. É nossa função
cobrar, estarmos atentos, e,
sim, estamos fazendo isto com
muita dignidade e imparcialidade. Não estamos criticando,
estamos cobrando. E, se estamos fazendo isto é porque o
governo tem falhado”.
Maurício Júnior ressaltou
ainda a participação do Secretário de Obras na reunião: “Me
dou por satisfeito com a presença do Secretário Municipal
de Obras, que atendeu convite
do Vereador Eli de Abreu. Ele
veio, dialogou, deu suas respostas, prestou contas e falou
de desafios a serem vencidos
pelo setor de Obras. O secretário é uma pessoa amiga e
que tem o meu respeito. Mas
entendo também que não fez
nenhum favor à Câmara, ou à
população, vindo aqui. Uma
pessoa pública tem o dever de
dialogar com o povo, prestar
contas ao cidadão, tem o dever
de escutar a sociedade. Agradeço ao secretário pela presença”,
afirmou Maurício Júnior.

Mesa Diretora da Casa Legislativa, durante a reunião.

Estrada intransitável

A Presidente Geralda pediu
melhorias para as estradas existentes em sua comunidade. Segundo ela, a precariedade em que
se encontram as estradas vicinais
está praticamente inviabilizando
o trânsito de veículos, dificultando inclusive o escoamento
da produção agrícola. “Tem
uma moradora da comunidade
que faz hemodiálise na cidade.
Devido à má conservação das
estradas, o carro que a transporta
precisa deixá-la a cerca de 2 km
de distância da sua casa, porque
não consegue chegar até lá e a
mulher tem que fazer este trajeto
a pé”, argumentou Geralda.

A reclamação dos moradores
é que a estrada apresenta muitos buracos e valas, em razão de
enxurradas, além da necessidade de serviços de nivelamento
em alguns pontos. Duas pontes
também estariam praticamente
intransitáveis.
O Secretário Municipal de
Obras, Fábio Soares, comentou
que os serviços deverão ocorrer
em breve. Estava sendo aguardado o período de estiagem, e, a
Prefeitura realizava um serviço
de organização administrativa
interna nestes primeiros meses
de governo do novo mandato,
explicou Fábio.

Escola sem água

O Diretor da Associação de
Moradores do Barreiro de Cima,
José Pereira de Souza, relatou o
problema da falta de água na
escola da comunidade, a EM
Nossa Senhora das Graças. De
acordo com os moradores, há
algum tempo, foi detectado que
a água utilizada no educandário
era imprópria para o consumo.
A partir daí, foi tomada uma
medida paliativa, canalizando

água de um morador vizinho ao
prédio escolar. No entanto, por
se tratar de algo temporário, os
pais de aluno buscam a solução
efetiva para o problema.
No plenário, houve informação de que o Executivo Municipal está realizando os procedimentos relacionados à licitação
para a perfuração de poço artesiano para abastecimento do
educandário.

Três Projetos de Lei foram
apreciados pelos vereadores em
plenário, sendo um deles aprovado. Trata-se do Projeto de Lei nº
025/2013, de autoria do Executivo
Municipal, que autoriza a criação
do Programa Nacional de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva

da Agricultura Familiar, inclusive
utilizar recursos na promoção de
ações de apoio e incentivo à atividade. Também foram aprovados
três Projetos de Resolução, além
da apresentação de Moções e Indicações dos vereadores.
(Assessoria de Comunicação)

Projetos

Os vereadores ouviram as reivindicações dos moradores
do Barreiro de Cima e relataram outras obras urgentes que
devem ser feitas no município.

Vereadores cobram

Os vereadores elogiaram a
iniciativa dos moradores em
procurar a Casa Legislativa
para apresentar suas reivindicações e foram enfáticos em
afirmar que a Prefeitura deve
dar respostas mais rápidas aos
pedidos da população, considerando que algumas situações
requerem soluções urgentes.
Vereador Paulo César Altino
lembrou a situação dos servidores do SAMAL que, segundo
ele, foram prejudicados com a
perda de adicional de insalubridade em seus salários. “Trata-se de um corte de cerca de cinquenta, sessenta reais em cada
contracheque, um valor que faz
muita falta para um chefe de família”, afirmou.
O recente desligamento
da servidora Cleuza Dias de
Freitas do SAMAL (Serviço
Autônomo Municipal de Limpeza Urbana), após sete anos
de serviço, foi outro ponto
abordado por Paulo Altino. A
ex-servidora afirma ter sido
vítima de perseguição interna,
e, no plenário, acompanhada
do marido Hermínio Pinto de
Freitas, a senhora de 61 anos
relatou seu problema aos vereadores. “Este pessoal tem tanta
coisa pra fazer e fica perdendo
tempo com perseguição política. Mandaram embora uma
senhora de sessenta e um anos
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Projetos de Lei e de Resolução, Moções e Indicações aprovadas na sessão legislativa
de 18/04/2013:
PROJETOS DE LEI
Executivo Municipal
*N° 025/2013 – Aprovado Projeto que autoriza o Poder Executivo Municipal a criar o
Programa Nacional de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Agricultura Familiar,
bem como utilizar recursos na promoção de ações de apoio e incentivo à atividade e dá
outras providências;
*N° 017/2013 – PEDIDO DE VISTA/ ELI DE ABREU - Autoriza a abertura de Crédito
Especial à dotação do orçamento vigente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de
Manhuaçu e dá outras providências;
*N° 024/2013 – PEDIDO DE VISTA/ ELI DE ABREU - Autoriza o Município a promover
repasse de recursos financeiros a entidade que especifica e dá outras providências;
VETO (Ciência)
Executivo Municipal - Veto ao art. 2º do Projeto de Lei nº 019, de 21 de março de 2013.
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a propriedade do Sr. José Fialho e o trevo do posto Barrigão, no Distrito de Realeza;
*Nº 218/2013 - Solicita a reforma das escadas e construção de rampas que se localizam
entre as BR-116 e BR-262, em Realeza;
*Nº 219/2013 - Indica melhorias na rua que dá acesso ao sítio da Lucimar, no povoado
de Bom Jesus de Realeza.
Hélio Ferreira
*Nº 220/2013 - Reivindica melhorias na iluminação pública no B. Ponte da Aldeia, no
trecho compreendido entre a Parmalat até a Vila Cachoerinha;
*Nº 221/2013 - Solicita implantação de acostamento no trecho entre a Parmalat até a
Vila Cachoerinha;
*Nº 222/2013 - Indica obras de patrolamento nas estradas do Córrego Palmital.
Anízio Gonçalves de Souza e Maurício de Oliveira Júnior
*Nº 223/2013 - Solicita a construção de quatro passarelas subterrâneas às margens da
rodovia BR-262, na área do perímetro urbano, nos Bairros Ponte da Aldeia, Bom Jardim,
Nossa Senhora Aparecida (próximo ao cemitério) e São Vicente (em frente à mercearia
Adril).

PROJETOS DE RESOLUÇÃO

Anízio Gonçalves de Souza
*Nº 224/2013 - Indica a disponibilidade de área para o funcionamento do canil da ONG
Bicho Não é Lixo.

Maurício de Oliveira Júnior
*Honra ao Mérito - Projeto de Resolução n° 009/2013 - Concede o Diploma de Honra ao
Mérito à Loja Maçônica Fraternidade Regional 33 e contém outras providências;

Rogério Filgueiras Gomes e Jorge Augusto Pereira
*Nº 225/2013 - Reivindica calçamento da R. Antônio Rhodes Júnior, no Distrito de Ponte
do Silva.

Gilson César da Costa
*Cidadania Honorária – (n° 010/2013) - Concede o Titulo de Cidadã Honorária à Senhora
Izabel Mendes Gomes;

Rogério Filgueiras Gomes
*Nº 226/2013 - Indica a compra de terreno ao lado da nascente da água que abastece o
Distrito de Ponte do Silva.

Mesa Diretora
*N° 011/2013 – Cria cargos junto à estrutura administrativa da Câmara Municipal de
Manhuaçu e dá outras providências.

Francisco de Assis Dutra
*Nº 227/2013 - Solicita a reforma do campo de futebol do distrito de São Pedro do Avaí;
*Nº 228/2013 – Indica obras de pavimentação da R. Nossa Senhora Aparecida, no B.
Santa Cruz, em São Pedro do Avaí;
*Nº 229/2013 – Reivindica a construção de abrigo de passageiros na BR-116, no acesso
ao distrito de São Pedro do Avaí;

MOÇÕES
Jânio Garcia Mendes
*Moção de Pesar nº 16/2013 - Pelo falecimento do Sr. Rui Bastos Miranda;
*Moção de Pesar nº 17/2013 - Pelo falecimento da Sra. Helena de Fátima Ferreira;
*Moção de Pesar nº 18/2013 - Pelo falecimento da Sra. Irene Magalhães Dutra.

INDICAÇÕES

João Gonçalves Linhares Júnior
*Nº 234/2013 - Indica a colocação de quebra-mola na R. Santa Inês, no B. Santa Terezinha;
*Nº 235/2013 - Reivindica obras de patrolamento e cascalhamento na estrada que liga
a EM Nossa Senhora das Graças, próximo ao Bar do Jarbas, até a Pedra Furada, no
Córrego do Barreiro.
*Nº 236/2013 - Solicita extensão de rede elétrica, com a colocação de luminárias, na R.
Beira Mata, 2ª escadaria, no B. Santa Terezinha.

Jânio Garcia Mendes
*Nº 217/2013 - Reivindica melhorias visuais, como plantio de flores e árvores, e equipamentos destinados à jardinagem no canteiro entre as BR-116 e BR-262, no trecho entre

Legislativo Municipal
*Nº 237/2013 - Reivindicam melhorias nos serviços da rede de telefonia fixa “Oi”, de Dom
Corrêa e de São Sebastião do Sacramento.

João Gonçalves Linhares Júnior
*Moção de Pesar nº 19/2013 - Pelo falecimento da Sra. Hyla Ferreira Pena.
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LAJINHA: RELATÓRIO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE OS ATOS
DE GESTÃO GOVERNAMENTAL DO PREFEITO SEBASTIÃO MOREIRA
Ao Prefeito do Município de Lajinha/MG

Examinamos os atos de gestão da Prefeitura Municipal de Lajinha que compreendem as folhas de pagamento do exercício de
2012 e os proventos e descontos que compõem, refletidos nas peças que os integram.
RESPONSABILIDADE DO GESTOR
SOBRE OS ATOS DE GESTÃO
O gestor do Poder Executivo à época é
o responsável pela elaboração e adequada
apresentação dos atos de sua gestão, de
acordo com as práticas adotadas no Brasil
aplicáveis para a administração pública.
RESPONSABILIDADE DOS AUDITORES
Nossa responsabilidade é a de expressar
uma opinião sobre os atos de gestão com
base em nossa auditoria, conduzida de
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas
pelo auditor e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter
segurança razoável na tomada de decisões.
Uma auditoria envolve a execução de
procedimentos selecionados para obtenção
de evidência a respeito dos valores e das
divulgações apresentadas nos atos de gestão. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a
avaliação de riscos de distorção relevante, independente se causada por fraude ou
erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor
considera os controles relevantes para a
elaboração e adequada apresentação dos
demonstrativos para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados
nas circunstâncias.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião.
O exame foi auditado de acordo e em
atendimento a Legislação Federal aplicável, às diversas áreas e atividades examinadas e, consequentemente, inclui: provas
nos registros mantidos pelo Ente; verificações quanto ao cumprimento de Leis, normas e regulamentos; comprovações quanto
a legitimidade dos documentos que deram
origem às mencionadas peças e dos atos de

gestão praticados; análises quanto a economicidade, eficiência e eficácia da gestão; e
a aplicação de outros procedimentos julgados necessários no decorrer da auditoria.
OPINIÃO

Em nossa opinião, face às irregularidades mencionadas, que resultaram em prejuízo à administração municipal, os exames levados a efeito em consonância com
o escopo definido no parágrafo inicial e
consubstanciados neste Relatório de Auditoria, consideramos irregular as despesas
conforme representado no quadro resumo
de apuração.
Somos ainda da opinião que as irregularidades encontradas são consideradas
relevantes, e trouxeram prejuízo ao erário
municipal.
Encontramos atos que causaram prejuízo
ao município, devido aos danos decorrentes de atos de improbidade administrativa. Os atos praticados pelo administrador
foram contrários à moral e à lei; violando
os deveres de honestidade, imparcialidade,
legalidade e lealdade à instituição.
O administrador público, em toda a sua
atividade funcional está sujeito às determinações legais, e as exigências do bem
comum, não podendo se afastar ou desviar
deles, pois se assim o fizer estará cometendo ato inválido e permitindo que sobre si
advenham a responsabilidade disciplinar,
civil e criminal, de acordo com o caso.
A vista do que foi apurado
aponto a necessidade
da tomada das seguintes
providências:
a) Submissão deste relatório a apreciação
e deliberação do Plenário da Câmara Municipal;
b) Encaminhamento deste relatório ao
Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais;
c) Remessa do relatório à Procuradoria
do Ministério Público do Estado de Minas
Gerais Especializada em Crimes praticados
por Agentes Públicos;
d) Remessa do relatório ao representante do Ministério Público nesta Comarca de
Lajinha.

8.3 - qUADRO RESUMO DAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS
A seguir apresentamos uma síntese dos valores apurados:
(em R$)

Valores a ressarcir pelos beneficiários que não tiveram descontos regulares
Caixa Econômica Federal

R$ 221.527,10

Banco do Brasil

R$ 286.830,42

Total
R$ 508.357,52

Valores ainda a descontar de todos os beneficiários de empréstimos
Caixa Econômica Federal

R$ 2.931.635,61

Banco do Brasil

R$ 2.616.432,89

Total
R$ 5.548.068,50

Percentuais comprometidos nas folhas de pagamento com empréstimos
Caixa Econômica Federal

31% a 176%

Banco do Brasil

31% a 286%

Proventos pagos sem comprovação
R$ 970.006,56

No que tange especificamente aos fatos que nha/MG, para que sejam tomadas as medidas
deram origem a esta apuração, concluise que que este Poder entender pertinente e viável.
houveram violações, desobediências de preceiEsse é o nosso parecer, s.m.j.
polis auditoria
e serviços
contábeis
- 108 tos legais por parte do Gestor Público MuniciLajinha,
24 de março
de i2013.
pal, na pessoa do Sr. Sebastião Moreira Bastos.
Ante o exposto supra, é o presente relatório
Polis Auditoria, Treinamentos
apresentado a Prefeitura Municipal de Lajie Serviços Contábeis

LAJINHA: IRREGULARIDADES CONCURSO PÚBLICO

Ao Prefeito do Município de Lajinha/MG
Examinamos os atos de gestão da Prefeitura Municipal de Lajinha que compreendem o Concurso Público Edital n.º 001/2011
refletidos nas peças que o integram.
RESPONSABILIDADE DO GESTOR
SOBRE OS ATOS DE GESTÃO
O gestor do Poder Executivo à época é
o responsável pela elaboração e adequada
apresentação dos atos de sua gestão, de
acordo com as práticas adotadas no Brasil
aplicáveis para a administração pública.
RESPONSABILIDADE
DOS AUDITORES
Nossa responsabilidade é a de expressar
uma opinião sobre os atos de gestão com
base em nossa auditoria, conduzida de
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas

pelo auditor e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter
segurança razoável na tomada de decisões.
Uma auditoria envolve a execução de
procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e
das divulgações apresentadas nos atos de
gestão.
Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a
avaliação de riscos de distorção relevante,
independente se causada por fraude ou
erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor
considera os controles relevantes para a
elaboração e adequada apresentação dos
demonstrativos para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados
nas circunstancias.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião.
O exame foi auditado de acordo e em atendimento a Legislação Federal aplicável,
às diversas áreas e atividades examinadas e,
consequentemente, inclui: provas nos regis-

tros mantidos pelo Ente; verificações quanto
ao cumprimento de Leis, normas e regulamentos; comprovações quanto a legitimidade dos documentos que deram origem
às mencionadas peças e dos atos de gestão
praticados; análises quanto a economicidade, eficiência e eficácia da gestão; e a
aplicação de outro procedimentos julgados
necessários no decorrer da auditoria.
OPINIÃO

Em nossa opinião, face às irregularidades mencionadas, que resultaram em
prejuízo à administração municipal, os
exames levados a efeito em consonância
com o escopo definido no parágrafo inicial
e consubstanciados neste Relatório de Auditoria, consideramos irregular a contratação da empresa executora do Concurso
Público Edital n.º 001/2011 e as etapas
(da publicação do edital à homologação)
do mesmo tratado neste processo. Somos
ainda da opinião do cancelamento do Concurso Público Edital n.º 0 01/2011, diante

das irregularidades encontradas que são
consideradas relevantes, e trarão sérias
dificuldades à administração municipal. A
realização de um novo Concurso Público
seria o melhor caminho para regularizar
esta situação.
O administrador público, em toda a sua
atividade funcional estará sujeito às determinações legais, e as exigências do bem
comum, não podendo se afastar ou desviar
deles, pois se assim o fizer estará cometendo ato inválido e permitindo que sobre si
advenham a responsabilidade disciplinar,
civil e criminal, de acordo com o caso.
Ante o exposto supra, é o presente
relatório apresentado a Prefeitura Municipal de Lajinha/MG, para que sejam tomadas as medidas que este Poder entender
pertinente e viável.
Esse é o nosso parecer, s.m.j.
Lajinha, 23 de janeiro de 2013.
Polis Auditoria, Treinamentos
e Serviços Contábeis

Wesley Adriano de Souza
Z.G. de Aguiar ME

23 de abril / 2013
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LAJINHA: IRREGULARIDADES NAS LICITAÇÕES

Consideramos como valor licitado o procedimento licitatório realizado em 2012, e em
alguns casos o aditivo de contrato realizado em exercícios anteriores.

Ao Prefeito do Município de Lajinha/MG
Examinamos os atos de gestão da
Prefeitura Municipal de Lajinha que
compreendem os procedimentos licitatórios e as despesas efetivamente realizadas no exercício de 2012, refletidos
nas peças que os integram.
RESPONSABILIDADE DO GESTOR SOBRE OS ATOS DE GESTÃO
O gestor do Poder Executivo à época é o responsável pela elaboração e
adequada apresentação dos atos de sua
gestão, de acordo com as práticas adotadas no Brasil aplicáveis para a administração pública.
RESPONSABILIDADE
DOS AUDITORES

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre os atos de gestão
com base em nossa auditoria, conduzida
de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelo auditor e que a auditoria seja planejada e executada com o
objetivo de obter segurança razoável na
tomada de decisões.
Uma auditoria envolve a execução de
procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores
e das divulgações apresentadas nos atos
de gestão.
Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação de riscos de distorção relevante, independente se causada
por fraude ou erro. Nessa avaliação de
riscos, o auditor considera os controles
relevantes para a elaboração e adequada
apresentação dos demonstrativos para
planejar os procedimentos de auditoria
que são apropriados nas circunstâncias.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada
para fundamentar nossa opinião.
O exame foi auditado de acordo e
em atendimento a Legislação Federal
aplicável, às diversas áreas e atividades
examinadas e, consequentemente, inclui: provas nos registros mantidos pelo
Ente; verificações quanto ao cumprimento de Leis, normas e regulamentos;
comprovações quanto a legitimidade
dos documentos que deram origem às
mencionadas peças e dos atos de gestão
praticados; análises quanto a economicidade, eficiência e eficácia da gestão;
e a aplicação de outros procedimentos
julgados necessários no decorrer da au-

ditoria.
OPINIÃO

Em nossa opinião, face às irregularidades mencionadas, que resultaram
em prejuízo à administração municipal,
os exames levados a efeito em consonância com o escopo definido no parágrafo inicial e consubstanciados neste
Relatório de Auditoria, consideramos
irregular as despesas no valor total de
R$4.459.065,85, referente às despesas
realizadas sem procedimento licitatório
e/ou contrato aditivo.
Já as despesas realizadas mediante
procedimentos licitatórios promovidos
sem observância de determinações legais, com destaque aos itens 8.1 e 8.2
deste relatório, trazem a inobservância
de formalidades que são terreno fértil
para fraudes, inserções intempestivas e
adulterações, que ameaçam a autenticidade dos documentos. A infringência da
inobservância do cumprimento de determinações legais que se prestam a garantir lisura, transparência e controle dos
atos negociais públicos, e a inibir a prática de fraudes redundam em prejuízo à
Administração Pública e à sociedade. A
inobediência foi relativa a despesas no
valor total de R$2.476.175,85 (conforme mapa de licitações do exercício de
2012 levantado por esta auditoria, que
se encontra em anexo) que além de objetiva, independe de dano quantificável,
que, uma vez materializado, além do
ressarcimento, ensejará também a aplicação de multa, por parte do Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais.
Somos da opinião que as irregularidades
encontradas são consideradas relevantes,
e trouxeram prejuízo ao erário municipal.
Encontramos atos que causaram prejuízo ao município, devido aos danos decorrentes de atos de improbidade administrativa. Os atos praticados pelo administrador
foram contrários à moral e à lei; violando
os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade à instituição.
O administrador público, em toda a
sua atividade funcional está sujeito às
determinações legais, e as exigências do
bem comum, não podendo se afastar ou
desviar deles, pois se assim o fizer estará
cometendo ato inválido e permitindo que
sobre si advenham a responsabilidade disciplinar, civil e criminal, de acordo com
o caso.
A vista do que foi apurado aponto a necessidade da tomada das seguintes providências:
a) Submissão deste relatório a apreciação e deliberação do Plenário da Câmara
Municipal;

Observação: O levantamento foi realizado de acordo com os procedimentos
licitatórios e notas de empenho que foram encontrados nos arquivos da Prefeitura
Municipal.

QUADRO RESUMO
(em R$)

Exercício de 2012

Valor Total
Licitado

Valor Total
Empenhado

Valor Total
Liquidado

Total

3.856.541,92

8.315.607,77

7.826.169,52

Diferença Apurada

b) Encaminhamento deste relatório ao
Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais;
c) Remessa do relatório à Procuradoria
do Ministério Público do Estado de Minas
Gerais Especializada em Crimes praticados por Agentes Públicos;
d) Remessa do relatório ao representante do Ministério Público nesta Comarca
de Lajinha.
polis
No que tange especificamente aos fatos
que deram origem a esta apuração, concluise que houveram violações, desobediências de preceitos legais por parte do

4.459.065,85

Gestor
Público Municipal, na pessoa do Sr. Sebastião Moreira Bastos.
Ante o exposto supra, é o presente relatório apresentado a Prefeitura Municipal
de Lajinha/MG, para que sejam tomadas
as medidas que este Poder entender pertinente e viável.
Esse é o nosso parecer, s.m.j.
Lajinha, 20 de março de 2013.

auditoria e serviços contábeis I - 73 -

Polis Auditoria, Treinamentos e
Serviços Contábeis

IRREGULARIDADES COMUNS NAS LICITAÇÕES

D

Justificativa sem indicação da dotação
orçamentária

Falta estimativa de impacto orçamentário-financeiro

A Administração Pública efetuou procedimento licitatório sem observar requisitos
fundamentais, ou seja, houve inobservância de formalidades exigidas na Lei Nacional de Licitações e Contratos.

e posse dos apontamentos apresentados anteriormente, a seguir apresentamos uma síntese das principais
irregularidades mais comuns nos procedimentos licitatórios do exercício de 2012:

Falta declaração da existência de recursos financeiros
O edital não exige a CNDT - certidão
negativa de débitos trabalhistas na fase de
habilitação
Falta a CNDT - certidão negativa de débitos trabalhistas
Ausência de datas nos pareceres
Falta identificação das testemunhas no
contrato firmado entre as partes

Ausência dos comprovantes das despesas

As irregularidades encontradas foram
causadas pela falta das peças processuais
indispensáveis à licitação. A maioria das
irregularidades ocorreu em razão do desprezo a cautelas e pré-requisitos legais, que
não foram adotados nas fases dos procedimentos licitatórios.
São consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público a
geração de despesa ou assunção de obrigação em desconformidade com o disposto
na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Relatório completo no site: www.jm1.com.br
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PM de Reduto apreende armas de fogo

75 pedras de crack
apreendidas em
Simonésia

Setenta e cinco pedras
de crack, 990 reais e três
celulares foram apreendidos pela Polícia Militar
de Simonésia na tarde de
quinta-feira, 18/04, numa
escadaria perto do campo de
futebol, no centro.
Os policiais receberam
uma denúncia e foram até
a casa. A esposa do homem
denunciado estava muito
nervosa com a presença dos
policiais. Em seguida, ela
pediu para levar o filho na
casa da sogra.
Desconfiados, os policiais
falaram que iriam fazer uma
busca na bolsa dela. A mulher saiu correndo com a
criança, entrou na casa da
sogra e deixou a bolsa de
bebê.
Num pote de lenços umedecidos, os militares encon-

traram 75 pedras de crack.
Ela admitiu que pegou o
produto a fim de não incriminar seu marido e que correu para a casa de sua sogra
para esconder a droga.
O companheiro dela foi
preso em seguida. Com ele,
os policiais encontraram
990 reais, três celulares e
sacolinhas plásticas usadas
para embalar drogas.
“Ele confirmou que as
pedras de crack eram vendidas pelo valor de dez reais
e eram comercializadas pela
janela de sua casa”, detalha
o Sargento Alan, do destacamento de Simonésia.
O casal foi preso e conduzido para a delegacia de
Policia Civil em Manhuaçu.
Rafael, 22 anos, e Heloísa,
18 anos, foram autuados em
flagrante.

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 23 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE

A equipe PM composta
pelo Sgt Luiz Narcizo e Sd
Ronald, recebeu denúncia
anônima dando conta que
um indivíduo havia efetuado disparos com arma de
fogo no Córrego Jaguaraí,
Zona Rural de Reduto. A
guarnição empenhou-se em
averiguar a denúncia, tendo
comparecido a residência
do denunciado.
No local, após breve conversa, o mesmo franqueou a
entrada dos militares em sua
residência rural a fim de realizarem uma busca domiciliar,
diligência acompanhada por
testemunha.

Durante as buscas foram
encontradas algumas armas
de fogo operantes e outras
desmontadas, munições de
calibres variados, além de
apetrechos para a fabricação
caseira de armas de fogo.
Dentre o material apreendido cabe destaque:
01 Garrucha cal.38, 01
Garrucha cal.36, Mais de 100
espoletas, Inúmeros bagos de
chumbo, Frascos de pólvora
(preta e branca), Vários “ouvidos” de espingardas.
Várias munições de cal.22 e
cal.36, e, o mais curioso: um
“fole” de fabricação caseira,
montado a partir de um “co-

oler” de fonte de computador,
utilizado para rápida secagem
na fabricação de armas caseiras. O autor é suspeito de ser
caçador, todavia, alegou que
possui as armas para sua auto-proteção, uma vez que estaria sendo ameaçado por um
terceiro indivíduo: a situação
também está sendo averiguada pela polícia.
Os militares de Reduto
ressaltam a importância da
colaboração do cidadão de
bem no combate a diversos
crimes: mais uma vez o sucesso da ação policial foi fruto de
uma denúncia.
A PM de Reduto somente

neste ano apreendeu praticamente o mesmo número de
armas de fogo apreendidas
em todo o ano de 2012, a
maioria delas fruto de averiguação de denúncias, certamente estas apreensões evitarão vários crimes violentos.
Em Reduto as denúncia
sobre fatos relacionados a
segurança pública podem
ser feitas diretamente aos
militares na sede do quartel
PM – situado no centro da
cidade – bem como através
dos seguintes contatos telefônicos: 33 3378-4090 e 33
8453-3555.
Por Sd: Duarte

Golf bate em moto e mais quatro carros

O motorista de um Golf bateu numa moto Honda Bros,
uma caminhonete F1000, uma
Toyota, uma Kombi e uma
picape Strada na madrugada
de sábado, 20, na rua Antônio
Welerson (frente ao Estádio
JK), em Manhuaçu. Duas pessoas tiveram ferimentos.
De acordo com o registro
policial, Guilherme Bastos da
Silva, 20 anos, conduzia um
veículo Golf, placa de Manhuaçu, quando perdeu o controle da direção e bateu numa
moto Honda Bros, que estava
estacionada e na traseira da

caminhonete Ford F1000, que
também estava estacionada,
projetando-a contra outros
veículos parados logo à frente: uma caminhonete Toyota,
uma Kombi e uma pick up
strada.
No momento do acidente,
Jucimar Leite de Abreu, 27
anos, estava descarregando
mercadorias da Toyota para a
feira livre. Ele contou que ouviu o barulho da batida e viu
quando a F1000 o atingiu. Ele
caiu e sofreu ferimentos.
O Corpo de Bombeiros foi
acionado e socorreu Jucimar à

UPA, onde ficou internado em
observação. No Golf, além do
motorista ainda estavam mais
três passageiros. A namorada
do condutor, Rayana Costa
Feres, 20 anos, sofreu fratura
no punho e foi encaminhada
ao Centro Cirúrgico.
Guilherme sofreu apenas escoriações, foi atendido na Unidade de Pronto Atendimento
(UPA) e depois liberado. O
médico de plantão atestou que
ele não estava alcoolizado.
Ele relatou aos policiais que
havia saído de Caratinga, por
volta de 00:30 e quando es-

tava passando próximo à Engelmig, ouviu sua namorando
dizendo para ele prestar a atenção, quando bateu o veículo.

A Polícia Civil de Manhuaçu prendeu duas pessoas e apreendeu uma adolescente de 17 anos com 1,5
quilo de crack. Eles foram
localizados no distrito de
Realeza, na manhã de terça,
16/04.
Segundo o detetive Hernesto Francisco, foi um
trabalho de investigação a
partir de informações de que
haveria um repasse de drogas em Realeza num ônibus
que saiu de Belo Horizonte
(MG) para Vitória (ES).
“Passamos a monitorar
os ônibus e notamos essa
jovem em atitude suspeita.
Fizemos a abordagem e,
nas bolsas dela, encontra-

das duas barras maiores de
crack, totalizando um quilo
e meio”.
Ele conta que permaneceram no local para descobrir
quem receberia a droga. No
celular da jovem, chegaram
mensagens alertando que a
polícia já havia feito abordagem dela.
“Confirmamos que havia
um casal aguardando para
pegar a droga e seguir para
o Espírito Santo. Eles foram
presos e encaminhados para
a delegacia de Manhuaçu”,
detalha.
Segundo ele, a Polícia
Civil vai prosseguir com
os levantamentos para saber a origem e o destino da

droga. “Foi uma quantidade
considerável e que daria um
grande volume de pedras de
crack para serem vendidas,
talvez até na nossa região
mesmo”, pontuou.

Participaram da ocorrência a Delegada Dra. Camila
e os policiais civis Reinaldo, Hernesto, Fabiano, Ricardo, Diógenes, Nat King
e Wendel.

Policia e Cia

Trio é preso com 1,5 quilo de crack em Realeza
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CNJ - Justiça condena 205 por corrupção,
lavagem e improbidade em 2012

O Poder Judiciário brasileiro transformou em ação
judicial, no ano passado,
1.763 denúncias contra
acusados de corrupção e lavagem de dinheiro e 3.742
procedimentos judiciais relacionados à prática de improbidade administrativa.
Em 2012, a Justiça realizou 1.637 julgamentos, que
resultaram na condenação
definitiva de 205 réus. Com
esses números, a quantidade
de processos em tramitação
sobre corrupção, lavagem
de dinheiro e improbidade
chegou a 25.799, no final do
ano passado.
Os números, levantados
pelo Conselho Nacional
de Justiça (CNJ) junto aos
tribunais também mostram
que, de 1º janeiro de 2010
a 31 de dezembro de 2011,
foi declarada a prescrição de
2.918 ações e procedimentos penais relativos a tais
ilegalidades.
Em fevereiro deste ano,
a Secretaria-Geral do CNJ,
por meio de ofício-circular,
solicitou aos tribunais a
apresentação dos dados. De

acordo com o ofício, um
dos objetivos da pesquisa é
responder às indagações do
Grupo de Ação Financeira
Internacional (Gafi), que
avaliou de forma desfavorável as ações do Brasil para o
combate a esses crimes, especialmente em decorrência
da falta de estatísticas processuais.
O Gafi é um organismo
internacional sem personalidade jurídica que atua na esfera da Organização para a
Cooperação Internacional e
o Desenvolvimento Econômico (OCDE) e reúne países
com o propósito de fortalecer os mecanismos globais
de prevenção e repressão ao
crime de lavagem de ativos
financeiros e financiamento
do terrorismo.
A pesquisa também vai
subsidiar o Estado brasileiro
no processo de avaliação da
implantação da Convenção
das Nações Unidas contra a
Corrupção (Uncac). Outro
objetivo é dar cumprimento
à Ação n. 01/2011 da Estratégia Nacional contra a Corrupção e a Lavagem de Di-

nheiro (Enccla), coordenada
pelo CNJ, que consiste em
implantar mecanismos de
levantamento de dados e estatísticas nos órgãos engajados no combate à corrupção,
à improbidade administrativa e à lavagem de dinheiro.
Levantamento - Conforme levantamento do CNJ, o
Superior Tribunal de Justiça
(STJ) transformou em ação
penal, durante 2012, o total
de 17 denúncias relacionadas aos crimes de corrupção
e lavagem de dinheiro. Não
houve julgamento desse tipo
de ação em 2012. Ao final
do ano, 38 procedimentos
judiciais relativos à corrupção e à lavagem de dinheiro
e sete outros sobre improbidade administrativa estavam em tramitação no STJ.
A Justiça Federal, de acordo com a pesquisa, recebeu,
em 2012, o total de 346 denúncias contra crimes de
corrupção e lavagem de dinheiro e 851 procedimentos
judiciais sobre improbidade
administrativa, que geraram
abertura de ações judiciais.
Esse ramo da Justiça rea-

Governador Anastasia recebe
Diretoria do Sindijori

A diretoria do Sindijori/
MG foi recebida pelo Governador Antônio Anastasia
que recebeu das mãos do
Presidente Alexandre Wagner da Silva 3 propostas de
fundamental importância,
principalmente para a imprensa do interior. A primeira proposta é a criação de
um CONSELHO ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO ,
cujo objetivo é para o estado
analisar e avaliar as propostas da área de comunicação, que possibilitará um
aprimoramento contínuo,
das ações de comunicação
do governo, facilitando a
divulgação adequada dos
recursos publicitários. O
Conselho teria em sua composição os representantes
do governo na coordenação
dos trabalhos; das entidades
representativas do segmento
de comunicação e representantes da iniciativa privada
tais como CDL, Fiemg, Fecomércio, etc.
A segunda proposta é a
criação do FUNDO PARA
A COMUNICAÇÃO cujo
objetivo seria a disponibilização de recursos fundamentais à realização de
atividades de orientação e
capacitação de pessoal en-

lizou 141 julgamentos de
acusados de corrupção e lavagem de dinheiro, durante
o ano passado, e 465 outros
relativos à improbidade administrativa. Vinte e cinco
réus foram condenados em
definitivo. No final de 2012,
havia 7.080 procedimentos
desse tipo em tramitação na
Justiça Federal.
Na Justiça Estadual, a
pesquisa aponta para a existência, em 2012, de 1.400
denúncias por crimes de corrupção e lavagem de dinheiro e de 2.891 procedimentos
judiciais de improbidade administrativa, todos convertidos em processos judiciais.
O Judiciário dos estados
realizou 422 julgamentos
de acusados de corrupção e
lavagem de dinheiro e 609
de réus em processos de
improbidade administrativa. Foram condenados em
definitivo 180 réus. Com
esses julgamentos, a Justiça
Estadual fechou o ano com
18.674 procedimentos em
tramitação.
Meta - O reforço das ações
de combate à corrupção e à
improbidade administrativa
foi a principal meta aprovada durante o VI Encontro
Nacional do Poder Judiciário, realizado pelo CNJ em
Aracaju/SE, em novembro
de 2012. Na ocasião, presidentes de tribunais assumi-

ram o compromisso de, até
31 de dezembro de 2013,
identificar e julgar as ações
de improbidade administrativa e ações penais relacionadas a crimes contra a
administração pública, distribuídas até 31 de dezembro de 2011, como dispõe a
Meta 18.
O ministro Joaquim Barbosa, presidente do CNJ e
do Supremo Tribunal Federal, formou um grupo no
CNJ para acompanhar a
Meta 18. O grupo, presidido
pelo conselheiro Gilberto
Martins, tem o propósito de
identificar as dificuldades e
propor soluções para que os
tribunais possam julgar as
ações de combate à corrup-

ção em prazo razoável.
Para o conselheiro Martins, as estatísticas estão
demonstrando que o Judiciário não tem enfrentado o
problema com a prioridade
exigida, já que elevado número de processos foram
prescritos.
O grupo já começou a
analisar as informações
prestadas pelos órgãos do
Poder Judiciário para identificar os casos de leniência
e apresentar aos tribunais
sugestões de aprimoramento e, se necessário, à Corregedoria Nacional de Justiça
proposta de responsabilização.
Autor: Conselho
Nacional de Justiça

PM – 11º BPM “Pra ver a Banda passar”

volvido nos trabalhos do
segmento em todo o Estado,
nos moldes de Lei de Incentivo à Cultura. Os recursos
para o fundo poderiam ser
provenientes de instituições
e empresas privadas que
poderiam abater suas contribuições dos impostos cobrados normalmente na forma
das leis existentes.
A terceira proposta foi
os RECURSOS DO GOVERNO UTILIZADOS DE
FORMA MAIS CONTROLADA E COM MAIOR
EFICIÊNCIA NOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO, cujo objetivo seria
que o Estado definiria em
breve, que seria obrigatório
acrescentar nos seus editais

o item “divulgação do trabalho e seus resultados”. A
empresa vencedora, com o
acompanhamento do governo, faria a divulgação das
ações em desenvolvimento,
basicamente, nas regiões de
implementação das obras.
O Sindijori, como representante dos veículos de comunicação da região, local
dos trabalhos, teria papel de
fundamental importância no
acompanhamento e interlocução do governo com os
executores da divulgação.
O Governador Antônio
Anastasia elogiou a proposta e prometeu encaminhá-la para sua assessoria para
uma análise e possível aprovação.

T

eve início na sexta, 12 de abril, o projeto Alvoradas na cidade de Manhuaçu e distritos pertencentes à comarca,
com a denominação “Pra ver a Banda Passar”, com apresentações da Banda de Música do 11º BPM pelas ruas da cidade.
A alvorada é parte das atividades comemorativas aos 50 anos do 11º BPM, que será
realizada toda sexta-feira e terá seu encerra-

mento no mês de agosto no dia 09/08/2013,
semana em que ocorrerão as solenidades de
comemoração do aniversário da Unidade.
A agremiação musical, além de realizar
a modalidade ostensiva de policiamento
durante as apresentações, demonstrará participação social na área de atuação do 11º
BPM colocando em prática a prevenção ativa através da música.
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ENTRETENIMENTO
Nunca é tarde
Simão, um velho pão-duro, está quase morrendo. Em
seu leito, com os olhos entreabertos, ele pergunta:
- Minha mulher está aqui?
- Sim, estou perto de você – ela responde.
- E as crianças ?
- Estamos aqui, papai – o mais novo responde.
- E o restante da família também está aqui?
- Estão todos aqui – sua mulher lhe garante.
Com isso, Simão senta-se na cama e, aos berros, pergunta:
- Então por que a luz da cozinha está acesa ?

Manoel no Brasil
Manoel quando saiu do avião se deparou com seu amigo
Juca que o pediu:
-Oi Manoel como estais, soube que você veio do Brasil ?
-Sim,vim de lá.
-E do que tu mais gostaste no Brasil?
-Das praias,dos hotéis e a mulherada.
-E o que tu não gostaste?
-Ah, das escadas rolantes,acredita que certa vez estava
em uma e a energia acabou fiquei 2 horas lá parado?
-Mas como tu és burro Manoel, porque não sentaste?

Bêbado
O sujeito chega em casa bêbado, de madrugada. Sua
mulher, indignada, aponta para o relógio de pulso e diz:
- Olha só! Três e quarenta!
O bebum responde:
- Pode comprar que tá barato!

Classificado
CURRICULUNS - Dgito curriculus na ora, mais rapido
que todos zotros digitadors, pelospresso mais barato. Tel:
2234-56788.
DETETIVE - Profissional de ótimo gabarito. Sigilo absoluto, qualquer tarefa. Não me procure, eu o encontrarei.

CURIOSIDADES
ISLÃ - O Ramadã é o nono mês do calendário árabe.
Nesse período, comemora-se a revelação dos primeiros
versos do Corão (Qur’an), o livro sagrado do islamismo,
por Alá. Para tal, os praticantes da religião muçulmana
fazem caridade e nada comem ou bebem enquanto o
Sol encontra-se no céu, regra que só pode ser quebrada
por doentes, crianças e soldados. As restrições também
são feitas em relação ao sexo e fumo. As famílias acordam cedo e fazem uma refeição antes do Sol nascer,
chamada suhoor, e outra à noite, a iftar, antes de visitar
os amigos e parentes ou frequentar mesquitas. O jejum,
além de purificar corpo e alma, exercita o autocontrole e
faz as pessoas passarem menos tempo pensando nas
coisas do dia a dia, voltando-se à devoção. O sacrifício
encerra-se com uma grande festa, o Eid al-Fitr.
ISRAEL – O antigo reino de Israel e suas 12 tribos desapareceram sem deixar rastro. O antigo reino de Israel
agrupava os judeus em 12 tribos. A discórdia dividiu a
nação. Duas tribos, Judá e Dan, mais a metade de uma
terceira, Benjamin, separaram-se e fundaram o reino de
Judá. Só este reino sobreviveu. Israel foi destruído por
estrangeiros e as suas 12 tribos desapareceram sem
deixar rastro, criando o enigma que até hoje excita a
imaginação dos povos.

SETE ERROS

HORÓSCOPO
Áries 21/3 a 20/4: Os negócios estarão aquecidos nesta semana! Lindo
triângulo formado por Júpiter, Vênus, Marte e Plutão prometem oportunidades de crescimento financeiro e de evolução da carreira. Bom período
para captar recursos, firmar parcerias, iniciar um empreendimento próprio
ou assumir uma posição profissional de maior poder. No amor, poderá
rolar mais confiança nos planos em comum. Mercúrio retrógrado em seu
signo cobrará revisão de objetivos. Investimentos em projetos pessoais
e no seu prazer darão retorno positivo.
Touro 21/4 a 20/5: Brilhe, arrase e atraia relacionamentos gostosos para
sua vida! Vênus e Júpiter em seu signo em harmonia com Plutão e com
Marte, aumentarão seu poder de sedução e marcarão sua presença por
onde passar. Tudo aberto para conquistar um novo amor ou para surpreender o parceiro com seus encantos. Os dias mais favoráveis para começar
um romance ou para esquentar uma relação íntima já assumida serão
quinta e sexta. Ótimo período para viajar e curtir as coisas boas da vida.
Gêmeos 21/5 a 20/6: O clima ficará quente na vida íntima, na terça e na
quinta, aproveite para curtir fantasias gostosas e aumentar o seu prazer.
A semana trará decisões importantes sobre a vida familiar. Se estiver
pensando em mudar de casa, poderá surgir um bom plano entre quinta e
sexta. Últimos dias da passagem do Sol por sua área da carreira garantirão
sucesso e fortalecerão sua posição. Aproveite este fim de semana para
viajar com amigos, trocar confidências e mudar de ambiente. Novos ares
trarão encontros surpreendentes.
Câncer 21/6 a 22/7: Se voltou apaixonada de uma viagem, vai pensar
em viajar de novo nesta semana que também promete conversas animadas com amigos e encantamento por um novo relacionamento. Até
quarta, o trabalho e os cuidados com a saúde ocuparão todo seu tempo.
Mas a partir de quinta, o amor falará mais alto e você será capaz de fazer
grandes acrobacias para realizar seus desejos mais íntimos. De quinta
à manhã de sábado, as palavras certas criarão um clima romântico e
carinhoso num novo envolvimento.
Leão 23/7 a 22/8 : Fase de mudanças e de conquista financeira. Um
encontro poderoso trará oportunidade de evolução da carreira. Conexões
positivas entre Júpiter, Vênus, Marte e Plutão abrirão seus caminhos para
o futuro. O período de terça a quinta será divertido e criativo, aproveite para
desenvolver ideias e por em prática um novo estilo de vida. Quinta e sexta
serão dias especiais para começar uma atividade que trará benefícios e
proporcionará grande satisfação pessoal. Amor em alta no fim de semana!
Virgem 23/8 a 22/9: Aproveite os últimos dias da passagem do Sol
por sua área afetiva para se fazer mais presente num relacionamento
especial. Um encontro numa viagem - ou um plano de viagem numa
relação já estabelecida - marcará a semana com grande entusiasmo e
prazer. Conexões positivas entre Júpiter, Vênus, Plutão e Marte (em seu
signo) prometem aventura romântica e conquistas pessoais importantes.
Se estiver só, poderá se apaixonar intensamente entre quinta e sábado.
Fim de semana de trabalho.
Libra 23/9 a 22/10: A vida íntima e a familiar estarão em destaque
nesta semana. Aspectos positivos entre Júpiter, Vênus, Marte e Plutão
encerrarão processos emocionais do passado e inaugurarão uma época
de conforto e de equilíbrio interior. Terça e quarta trarão boas novidades,
comunicações e estudos estarão aquecidos. Novo relacionamento
poderá ganhar mais consistência, a partir de uma conversa franca na
terça. Mas os momentos mais surpreendentes, no amor, virão entre
sábado e domingo.
Escorpião 23/10 a 21/11: Altas vibrações no amor: lindo triângulo entre
Plutão, Marte, Júpiter e Vênus envolvendo sua área afetiva inaugurará
uma época de prazer e de maior satisfação na vida íntima. Um casamento
poderá estar em pauta. Se estiver só, uma relação que começar sob
essa influência marcará sua vida profundamente e produzirá mudanças
positivas na maneira de se relacionar. Bom período para expressar os
sentimentos com emoção e doçura. Fim de semana gostoso para ficar
em casa.
Sagitário 22/11 a 21/12: A semana promete ótimas oportunidades
no trabalho e conquistas importantes na carreira. Lindo aspecto no céu
promete associações positivas e crescimento financeiro. Bom período
para desenvolver ideias criativas e apostar num novo empreendimento
profissional. Aproveite os últimos dias da passagem do Sol por sua área
familiar para resolver assuntos do passado ou de moradia. Na quinta e
na sexta, os negócios estarão aquecidos. O fim de semana será divertido
e repleto de novidades.
Capricórnio 22/12 a 20/1: Ótimo período para viajar e curtir momentos
maravilhosos de prazer. Lindo aspecto entre Júpiter, Vênus, Marte e
Plutão promete paixão intensa e muita inspiração para promover mudanças positivas em sua vida. Aproveite o entusiasmo e a inspiração do
amor para tomar decisões importantes que envolverão a vida familiar.
Lua em seu signo de quinta até a manhã de sábado revelará sonhos e
ambições. Fim de semana gostoso para fazer compras e para decidir
novos investimentos.
Aquário 21/1 a 19/2: A vida social estará agitada no início da semana.
Aproveite para por a conversa em dia com amigos e ficar por dentro das
novidades. A partir de quinta, sonhos e sentimentos inspirarão atitudes
mais carinhosas no relacionamento íntimo e familiar. Aproveite este fim
de semana, com Lua em seu signo, para investir no seu conforto e bem
estar. A casa ficará mais gostosa e aconchegante com pequenos toques
na decoração. Ótimo período para receber alguém especial em sua vida
e expressar o seu carinho.
Peixes 20/2 a 20/3: Encontros encantadores e poderosos marcarão
esta semana, que será repleta de novidades e de chances para o amor.
Palavras doces e carinhosas aumentarão seu poder de sedução. Lindo
aspecto no céu facilitará a expressão dos sentimentos, criando um clima
de maior intimidade num novo relacionamento afetivo e em amizades
recentes. Aproveite a quarta e a quinta para circular mais e ampliar sua
rede de influências. Fim de semana gostoso para curtir a natureza e
avaliar seus sonhos.
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Crítica: Casos de Família
O ápice dos telebarracos foi há dez anos.
Nesse meio tempo, as
emissoras brasileiras
trocaram as atrações
que exploram o drama
de pessoas simples pelos policialescos-mundo-cão.
Porém, desde que Christina Rocha assumiu o projeto, em 2009, a atração assumiu
sem vergonha de ser feliz sua verdadeira
vocação: incitar a confusão através de um
falso espírito de conciliação.
Christina se jogou de cabeça na ideia de
alimentar a discórdia, ao mesmo tempo em
que finge amenizar as discussões no palco.
É sua função manter a confusão acesa. Para
ajudar, ela berra junto com os convidados
e já provou no “Quem Convence Ganha
Mais?” – uma espécie de “Casos de Família
de Verão” – que pode inclusive bater boca
com os participantes.
Os temas do vespertino se tornaram um
show à parte. As pautas são tão inacreditáveis - foram até transformadas em um famoso meme nas redes sociais -, que o telespectador não sabe o que é real e o que é ficção.
Para se ter uma ideia, o assunto do programa
de sexta-feira (19) é “Cansei de ser santa,
agora vou liberar geral”.
O desdobramento dessas questões no palco também é tão surreal que a impressão
que se tem é de que tudo é armado. Rumores
dão conta de que a produção paga pessoas
para chegarem ao grau máximo do ridículo.
Talvez por isso, o público deixou de levar a
sério o que acontece ali. Afinal, é impossível
dar credibilidade a personagens tão peculiares debatendo temas absurdos na TV.
De tão trash, “Casos de Família” passou a
ser visto como cult por alguns. A produção
só precisa ter o cuidado de não passar do
limite, como no dia em que tratou com naturalidade um caso de pedofilia e prostituição
infantil.
Na ocasião, um homem de 52 anos contou que se casou com uma jovem de 21 anos
quando ela ainda tinha 11 anos, e que costumava se envolver com meninas mais novas,
as quais lhe custavam apenas R$ 5.
Esse tipo de situação estraga o show.

Record melhor audiência
O “Jornal da Record” registrou a melhor
audiência do ano na última quarta-feira (17)
- sem Ana Paula Padrão. Apresentado por
Celso Freitas e Adriana Araújo, o programa
registrou uma média de 8 pontos de audiência, segundo o jornal “Folha de S. Paulo”.
O resultado positivo veio quase um mês
após a saída da jornalista.

Selena Gomez e Justin Bieber
Discreta, Selena Gomez foi
flagrada ao chegar ao aeroporto de Oslo, na Noruega, na
última quinta-feira (18).
O acontecimento passaria
quase despercebido não fosse
o fato de que seu ex-namorado, o cantor Justin Bieber, estava prestes a se apresentar na
cidade. No mesmo dia.
De acordo com fontes do site ‘TMZ’, a
cantora fez a viagem na tentativa de reencontrar o amado para uma reconciliação.

acesse: www.jm1.com.br

‘Não é coincidência que eles estejam no
mesmo país ao mesmo tempo’, disse um informante.
Será que os astros do pop vão se acertar
desta vez?

Fábio Assunção
De acordo com uma determinação da Justiça, Fábio
Assunção e sua ex-mulher,
Priscila Borgonovi, vão receber da editora Globo R$ 150
mil cada um. Isso por conta
da invasão de privacidade da
empresa na cerimônia e festa
de casamento do ex-casal, em 2002.
A colunista Mônica Bérgamo, do jornal
“Folha de S. Paulo”, publicou que a fotógrafa responsável por registrar imagens do
evento também terá que ressarcir cada uma
das partes em R$ 10 mil.
Durante a celebração da união, a editora
Globo chegou a publicar fotos da cerimônia espírita e da festa de Assunção e Priscila
em uma revista da empresa, sem o consentimento da dupla.
O relacionamento do ator e da empresária
chegou ao fim em 2004. Juntos eles tiveram
João, de 10 anos.

Saúde de Claudia Rodrigues
Parece que Claudia Rodrigues não quer que notícias sobre seu estado de
saúde circulem por aí.
De acordo com o colunista Leo Dias, do jornal
‘O Dia’, após ter seu tratamento para esclerose
múltipla divulgado, a atriz
procurou a TV Globo e fez com que a direção da Clínica São Vicente proibisse seus
funcionários de falar sobre sua saúde.
No dia 26 de março, o jornalista publicou
que Claudia passou por sessões mensais
com injeções na veia de corticóides para
controlar a esclerose. Desmentida, a atriz
não teria gostado que a informação tenha
sido vazada. Em poucos dias, um documento foi criado na clínica médica para que todos os funcionários assinassem. Nele estaria
um termo de confidencialidade em que os
empregados estariam se comprometendo a
não divulgar nenhum detalhe sobre o estado
de saúde de Claudia. Ainda como contou a
publicação, o tempo de duração deste contrato é de dez anos.

Morre Cleyde Yáconis
Aos 89 anos, morreu
Cleyde Yáconis na noite de
segunda-feira (15).
A atriz estava internada
no Hospital Sírio Libanês,
na zona oeste de São Paulo, desde o final de março
deste ano.
Em comunicado, a assessoria de imprensa da casa de saúde confirmou: ‘A senhora Cleyde Becker Yaconis, 89
anos, faleceu na tarde desta segunda-feira,
15 de abril de 2013, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde estava internada
desde outubro de 2012. O corpo será velado
nesta terça-feira (16), no distrito de Jordanésia, município de Cajamar, onde será sepultado’.
Porém, ainda não foi divulgada a causa da

morte. Há meses a saúde da atriz não estava
boa. Em 2010, a atriz caiu e fraturou a cabeça do fêmur, e precisou fazer uma cirurgia
em um hospital do Rio de Janeiro.
A última atuação de Cleyde Yáconis na
dramaturgia foi na novela ‘Passione’, em
2009. Ela também já se destacou em ‘Mulheres de Areia’, ‘Gaivotas’, ‘Rainha da Sucata’, ‘Os Inocentes’.

Marcelo Tas e Feliciano
Líder do ‘CQC’,
Marcelo Tas resolveu se pronunciar
sobre as polêmicas declarações do
presidente da Comissão de Direitos
Humanos, Marco
Feliciano. Em entrevista ao programa ‘Show
Business’, o humorista criticou a postura do
pastor evangélico, mas afirmou perdoar o
deputado. ‘Temos que ter cuidado para não
fazer com ele o que ele faz com as pessoas
em relação ao preconceito’, disse Tas.
O apresentador afirmou ainda que ficou
chocado com o vídeo em que Feliciano insinua que Caetano Veloso teria feito um pacto
com o diabo para vender um milhão de discos. ‘Foi um absurdo, mas eu o perdoo pela
ignorância’.
Tas aproveitou a entrevista para elogiar
os políticos que aceitam conversar com os
repórteres do programa da Band. ‘Admiro
os políticos que têm coragem de falar. Antes
fugiam da nossa presença no plenário, até
que o presidente Lula conversou conosco,
razão pela qual hoje eles entendem o nosso
papel na capital federal’, declarou.

Super Crô - O Filme
Aguinaldo Silva não
esconde
a
empolgação
quando o assunto é seu
novo
projeto. O autor
anunciou que
os atores já
começaram a ensaiar para as filmagens de
‘Super Crô - O Filme’.
Acostumado a adiantar novidades pelas
redes sociais, Silva publicou uma foto de
Marcelo Serrado em seu Facebook e revelou que o protagonista do longa já começou
o trabalho . ‘O elenco inteiro vai ler o roteiro junto pela primeira vez em São Paulo’,
contou.
‘Vamos nos divertir horrores! Marcelo
Serrado e Ivete Sangalo, que fará a mãe do
nosso herói, leram em separado. Os dois
autores, eu e o diretor Bruno Barreto, nos
divertimos demais! Fotos da Ivete ainda não
posso publicar’, afirmou.
Além de Marcelo e Ivete, Preta Gil, Angélica e Marcos Palmeira também estão no
elenco do longa, que contará a história do
mordomo de sucesso da novela ‘Fina Estampa’, exibida em 2011.

Rodrigo Santoro recusa Globo
Rodrigo Santoro não teve outra saída a
não ser recusar o convite para trabalhar na
próxima novela das 18h da TV Globo.
O ator estaria com a agenda lotada por
conta da rodagem de filmes e não teria tem-
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po para se dedicar a ‘Joia Rara’, que substituirá ‘Flor do Caribe’ no horário.
Segundo o colunista Flávio Ricco, apesar
de o bonitão ainda não ter desistido oficialmente, a direção da novela já está buscando
outro nome para substituí-lo.
Enquanto isso, o elenco feminino de ‘Joia
Rara’ já tem a confirmação de Letícia Spiller. Assim que a atriz finalizar as gravações
de ‘Salve Jorge’, ela deverá se dedicar inteiramente ao seu novo papel.
Embora ela estivesse reservada para a
série do autor Aguinaldo Silva, ‘Doutora
Priscila’, a emissora resolveu fazer algumas
modificações.

Renato Aragão sem trabalho?
Renato Aragão está com a agenda mais
vazia depois que seu programa dominical, ‘Turma do Didi’, saiu do ar, no início
de 2013. Contudo, a Globo resolveu que o
artista veterano não deve ficar parado. Por
isso, produzirá um telefilme estrelado por
ele, o ‘Didi Mocó’, que deve ir ao ar em julho, durante as férias escolares, segundo o
jornal ‘Folha de S. Paulo’.
Não deixar que o artista fique na geladeira, inclusive, seria o motivo de Aragão ter
começado a fazer um quadro nostálgico no
programa ‘Vídeo Show’ toda a semana, no
qual relembra alguns dos episódios mais
pedidos pelos artistas do extinto ‘Os Trapalhões’.

Mais processos para Feliciano
Hildebrando Alves, pai de Dinho, vocalista do grupo Mamonas Assassinas, decidiu processar o presidente da Comissão de
Direitos Humanos e Minorias da Câmara
(PSC-SP), Marco Feliciano. ‘Nós entramos
hoje com um processo de danos morais”,
revelou ele ao jornal ‘Diário de Guarulhos’.
Alves assistiu ao vídeo divulgado na internet, em que o deputado afirma durante
um culto que “Deus fulminou aqueles que
tentaram colocar palavras torpes na boca
das nossas crianças”, e que, por isso, causou
o acidente de avião que matou todos os integrantes da banda na Serra da Cantareira, em
São Paulo, em março de 1996.
“Ele [Feliciano] é louco. Deus não mata
ninguém, Deus é amor. O acidente que
aconteceu foi uma fatalidade, eles viajavam
muito de avião”, disparou.
Hildebrando aproveitou a ocasião ainda
para criticar a citação de Feliciano sobre a
relação de Dinho com a igreja Assembleia
de Deus. O pastor afirmou que o artista vendeu sua comunhão.
“A mãe do Dinho era da Assembleia de
Deus; o meu filho só frequentava [os cultos]
com ela, na infância’, contou.

Matt Damon renova casamento
Matt Damon e a
esposa, a brasileira
Luciana Barroso, renovaram os votos de
casamento no Caribe.
Segundo o site “E!
Online”, o casal teve
uma cerimônia íntima com apenas 50 convidados no Sugar Beach Resort, em St. Lucia.
Dentre os convidados, estavam Ben Affleck, melhor amigo de Damon, e a esposa do
ator, Jennifer Garner.
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Parabenizamos Gisele por mais uma data
feliz, comemorada dia 3 de abril. Muitas Felicidades e sucesso!

Felicidades para o novo Papai é dupla, além
da chegada do seu primeiro filho, Pedro Júnior comemorou aniversário dia 20 de abril

Os familiares e amigos de Manuel José Soares e de Maria Aparecida Soares
comemoraram os aniversários nos dias 18 e 14 de abril. Parabéns
aos dois por esta data tão feliz!
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A Assembleia Legislativa de Minas
Gerais botou o pé na estrada e
rodou 14.175 km para prestar
contas e ouvir você. Foram
realizados, entre fevereiro e abril,
eventos regionais em 20 cidades.
Tudo isso para ouvir o cidadão e
garantir que a Assembleia seja
cada vez mais o poder e a
voz dos mineiros.

Saiba mais em www.almg.gov.br

@assembleiamg
Assista à TV Assembleia

