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Saúde pede socorro em
SINTRAM quer melhorar a vida
Manhuaçu, alerta Conselho de do funcionalismo municipal
Saúde na Câmara de Vereadores

D

Presidente do Conselho M.
de Saúde, Nelson de Abreu,
apresentou ofício da entidade
contendo 25 fatos/ denúncias
relacionadas ao atendimento
da Saúde em Manhuaçu.

Presidente da Câmara, Maurício
Júnior, repassou cópia do
relatório do Conselho aos Vereadores e frisou a necessidade
de soluções para os problemas
da Saúde no município.

urante sessão ordinária da
Câmara de Vereadores,
realizada na Quinta-feira,
26, houve apresentação de denúncias quanto à situação precária da
Saúde, feitas pelo Presidente do
Conselho M. de Saúde, Nelson
de Abreu, que alertou: “a Saúde de Manhuaçu pede socorro”.
Entre os presentes, o Secretário
M. de Saúde, Dr. José Rafael de
Oliveira Filho; Diretora Administrativa do Hospital César Leite,
Ana Lígia de Assis; Ex-vereadora
e Conselheira de Saúde, Maria
Imaculada Dutra, e o Presidente do Coamma,
Vasco Fernando
Motta Rodrigues,
além da expressiva participação
de funcionários
do setor.

PÁG.
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Morador de Manhuaçu demonstra
sua paixão pela seleção brasileira

P

Sindicato discute com o prefeito Plano de Cargos, Carreira e Salários

ela primeira vez a diretoria do SINTRAM se reuniu com o prefeito Naílton Heringer desde sua posse, o presidente Jaime Rodrigues
Ferreira (Jaiminho) disse ao prefeito que o único assunto a ser tratado seria a elaboração de um novo Plano de Cargos, Carreiras e Salários
dos Servidores Municipais, segundo afirmou Jaiminho os servidores de
um modo em geral encontram-se com salários defasados ao extremo.

PÁGS.

8e9

O

Sr José Ribeiro, carinhosamente conhecido por
Sr. Zezinho, desde sua
juventude exerce a profissão de
alfaiate, a reportagem do Jornal
das Montanhas foi conferir um
pouco da história de vida e da
paixão pelo futebol e em especial, pela seleção brasileira, da
primeira copa do mundo que assistiu e da iniciativa de enfeitar
a rua onde mora há 72 anos. “A
primeira copa que assisti foi a de
1970, daí para cá procuro não
perder um jogo, mas devido a
profissão não dá
para acompanhar
todos os jogos da
copa, mas da seleção não perco
e alguns outros
mais importantes
procuro ver.

PÁG.

O Sr Zezinho é muito querido na rua em que mora, sempre
gostou de esporte, jogou futebol, apitou também e desde a copa
de 1982 passou a enfeitar a rua
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Zeze di
Camargo

Grazi
Massafera

Ronaldo
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EDITORIAL

Copa do mundo e a
política brasileira

A copa está indo para a segunda fase com muitas surpresas, a saída
prematura da Itália e Portugal derrubou o bolão de muita gente. A copa
é o maior evento esportivo do mundo e sendo realizado aqui no Brasil
em um ano eleitoral, não deixou se ter sua análise ligando o evento às
eleições. É interessante notar certas atitudes que só entendemos por ser
um período de eleições, Dilma foi vaiada no Itaquerão na estreia do
mundial, com isso, outros apaixonados pelo futebol não deram a cara nos
estádios, mesmo tendo a disposição ingressos e Tribuna de Honra, vamos
ver se Dilma voltará aos estádios. Até o momento Lula e Aécio não apareceram, dizem que é medo das vaias. Antes de entrar propriamente em
nosso assunto principal, queremos registar que o nosso país está sendo
elogiado no mundo inteiro pelo sucesso da copa no Brasil, tudo funciona
perfeitamente, e o povo brasileiro dá show de hospitalidade. Em relação
a política, os candidatos se puderem vão tirar proveito da situação, tenho
certeza que o governo Dilma se pudesse voltar no tempo faria diferente
muitas coisas que não avaliaram e que está contribuindo para a queda
nas pesquisas da Presidenta Dilma Rousseff, candidata a reeleição, o
crescimento de Aécio Neves, conjugado com a participação de Eduardo
Campos e Marina Silva, deixa um cenário claro desenhando o 2º turno,
e ocorrendo o que aponta as pesquisas, a campanha da Dilma não vai ser
fácil como os petistas imaginavam.
Faltando pouco mais de três meses para as eleições e com tendência de
mais quedas, Dilma só ganha no 1º turno se Aécio desistir e Campos e
Marina não agradarem aos eleitores, é bom
Fale com a redação
o pessoal do PSB, não ficar acreditando
que Marina da Silva, sua candidata a vice, contato@jm1.com.br
vai puxar os votos que conquistou na elei(33)3331-8409
ção passada, quando chegou a 20 milhões.
Cada eleição é uma história, na ocasião,
Marina representava o novo e vinha de uma dissidência do próprio PT,
onde contava com uma militância própria e defendia, e que ainda hoje
defende um projeto voltado para a preservação do meio-ambiente, seu
primeiro e único discurso.
Marina da Silva na eleição passada, carregava uma boa militância dissidente do PT e de outros eleitores de oposição ao Partido dos Trabalhadores,
e que estavam querendo uma renovação. Agora, hoje o processo é outro.
A presidente Dilma vem despencando nas pesquisas, o candidato do
PSDB Aécio Neves aumentando seu índice de aceitação, e dessa vez há
uma terceira via despontando, a candidatura de Eduardo Campos e Marina,
que vão garantir o 2º turno. É difícil ganhar, mais atrapalha os planos do
governo em relação à conquista do voto para vencer no 1º turno. Como
no 2º turno, todos os candidatos e partidos de oposição a Dilma Rousseff
estarão juntos, a presidenta vive um momento ruim e, hoje, ninguém garante mais que a sua reeleição são favas contadas, a começar pela divisão
na sua base de apoio, alguns partidos já abandonaram o barco e pularam
para o lado de Aécio, até o maior partido da base de Dilma o PMDB está
dividido, sem falar nos menores que também se dividiram apoiando Aécio.
Vamos torcer para que os militantes petistas aceitem a vontade popular,
evitando o clima de terrorismo no país, sabemos que o PT é um partido
bem organizado e há em suas fileiras um grupo, que quer ganhar a qualquer custo. Com certeza, os escândalos do mensalão, da Petrobras, da
Eletrobrás e outros que devem estourar até as eleições, vão prejudicar a
campanha da Dilma, mesmo que ela continue apostando nas muitas bolsas
de assistencialismo distribuídas pelo governo.
Além disso, o que poderia influir no resultado da eleição se o Brasil
perder a Copa? Dizem que a paixão deixam os homens cegos, infelizmente
os brasileiros andam bastante desanimados com política, é normal hoje,
encontrar milhares de estudantes em cidades polos universitários que não
se manifestam, eles se acomodaram e aceitam pacificamente o descaso
governamental, dos governos municipal, estadual e federal.
Com a Copa do Mundo em andamento não dá para pensar em outra
coisa, a campanha começa mesmo para valer no mês de julho, mas só
depois da copa. No momento só nos resta torcer pelo Brasil; mas é bom
que fiquemos atentos pelas ações governamentais em tempo de euforia.
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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
Depois que fiquei sabendo que o
TSE não fará testes nas urnas, fiquei
preocupado, será que nosso sistema é
seguro? Após a copa entraremos em
campanha eleitoral, e o que tenho lido
sobre isso não tem me agradado, várias
autoridades e lideres já manifestaram
dúvidas quanto a segurança dos votos
e apesar do MPF em SP comprovar
que votação eletrônica é vulnerável,
ninguém fez nada.
O que se pode esperar do processo
eleitoral brasileiro, depois que o Ministério Público Federal em São Paulo
admitiu, oficialmente, que o sistema
atual de votação eletrônica é falho, não
pode garantir o sigilo do voto e nem
a integridade dos resultados das eleições? A resposta é: NADA! Pelo menos
no que depender do Tribunal Superior
Eleitoral que este ano resolveu não
fazer nenhum teste de segurança das
urnas antes da eleição de outubro. O
presidente do TSE, José Antonio Dias
Toffoli, deve explicações públicas
sobre tal omissão.

O pleito deste ano está antecipadamente sob suspeita. O procurador
federal Pedro Antônio Machado, em
São Paulo, produziu um parecer baseado em relatório de pesquisadores da
Universidade de Brasília – que identificaram vulnerabilidades no processo
eletrônico de votação. O gravíssimo
problema agora está nas mãos do
procurador regional eleitoral André de
Carvalho Ramos. Burocraticamente,
ele tem a obrigação de enviar o caso
ao Tribunal Regional Eleitoral de São
Paulo. Na sequência, o TRE-SP tem de
mandar o relatório ao TSE. O problema
é que, na instância máxima da Justiça
Eleitoral, nada será levado em conta
ou apurado.
Em 2012, uma equipe de técnicos da
Universidade de Brasília (UnB) simulou uma eleição, em audiência pública
do TSE, na qual ficou demonstrada a
fragilidade do processo. O professor
de computação Diego Aranha, hoje
trabalhando na Unicamp, descreveu
ao jornal O Globo como foi o trabalho:

“No teste, o TSE abriu o código de
programação do software da urna e nos
deu cinco horas para analisar mais de
10 milhões de linhas de programação.
Em menos de uma hora descobrimos
a equação usada pelas urnas para
embaralhar os votos que ela registra
e, para provar isso, simulamos uma
eleição com 475 votos e, em seguida,
ordenamos os votos que foram registrados nela. Resumindo: achamos um
erro banal do sistema”.
Pesquisadores querem fazer testes
realistas e sem restrições impostas pela
burocracia do TSE. Estranhamente,
no Brasil, não existe transparência
suficiente para isto. Assim, o resultado eleitoral se configura em dogma
inquestionável. No momento em que
o partido no poder corre alto risco de
perder a eleição, torna-se ainda mais
suspeito qualquer impedimento para
assegurar a total lisura do processo
eletrônico.
Paulo Roberto de Santana
do Manhuaçu
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Nem os mais otimistas, imaginariam o sucesso da Copa no Brasil
E os primeiros a reconhecer, foram os jornalistas estrangeiros, nos dias 22 e 23 vários jornais dos mais famosos
do mundo não economizaram elogios aos organizadores da
Copa, uma inglesa ficou espantada depois que chegou ao
Brasil, tudo que ela imaginou encontrar no país aconteceu
ao contrário, ela leu muitas notícias negativas do Brasil e
fez questão de declarar para o jornal Estado de São Paulo
que o Metrô de São Paulo é melhor e mais limpo que o de
Londres. O povo brasileiro precisa se valorizar mais e amar
mais a sua terra, principalmente aprendendo a fazer mudanças que melhorem o país, a mudança feita nas eleições,
para quem apostou no caos, ficou frustrado. O sucesso de
um evento do porte da Copa do Mundo, ao longo dos anos
subsequentes poderá trazer muitos turistas e negócios para
o nosso país. Quem está sorrindo atoa também é a Rede
Globo, que não esperava tanta audiência como está acontecendo em suas transmissões. A direção da Globo se surpreendeu, e de maneira bem positiva. Nem o mais otimista dos
seus diretores esperava por tanto.
Na quinta-feira (19/06), por exemplo, a emissora viu a
sua audiência aumentar em 70% durante o embate Colômbia x Costa do Marfim. A partida registrou 17 pontos de
média, quando o normal no horário é alcançar 10 pontos
de ibope.
No mesmo dia, o Jornal Nacional bateu recorde de audiência anual, com 30 pontos de média. Cada ponto corresponde a 65 mil domicílios na Grande São Paulo.

Programa do Ratinho supera
jornalístico da Record
Na noite de segunda-feira, dia
23/06, a atração do SBT novamente superou o jornalístico da emissora terceira colocada e conquistou a
vice-liderança isolada. No horário
em que os dois programas estiveram
simultaneamente no ar, das 22h24 às
23h13, o Programa do Ratinho marcou 7,4 pontos de média e a atração
da concorrência ficou com apenas
5,2 pontos de média.
No horário de exibição, a atração
do SBT registrou 6,9 pontos de média, 11,7% de share e 9,6
pontos de pico garantindo a vice-liderança isolada.
Fonte: IBOPE / MW - Praça São Paulo

PTB confirma adesão a
Aécio Neves do PSDB

Com "desejo de mudanças", PTB anuncia apoio a Aécio.
Evocando um "desejo de mudanças" do povo brasileiro e
enaltecendo a "estabilidade econômica" da história recente,
o PTB anunciou sábado que se aliará ao PSDB e seu candidato Aécio Neves na corrida pela Presidência da República.
O anúncio, que caminha na direção contrária da aproximação entre PTB e PT para outubro, deve ser formalizada no
próximo dia 27, em convenção na Bahia.
"Hoje, mais uma vez sintonizada com o desejo de mudanças que vem sendo expressado pela ampla maioria do
povo brasileiro, o PTB declara seu apoio ao senador Aécio
Neves para as eleições presidenciais desse ano", afirma o
partido em nota assinada pelo seu presidente nacional, Benito Gama.

Lula quer escalar ministro, Aécio
fala que tsunami varrerá PT
O PT e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva aumentarão sua influência sobre o governo se a presidente Dilma
Rousseff for reeleita.
Segundo a Folha apurou em conversas com uma dezena
de interlocutores presidenciais nas últimas duas semanas,
Lula adotará postura menos discreta e apitará na formação
de um novo ministério se as urnas concederem vitória à sua
sucessora.

Uma das bandeiras de Lula é levantar em defesa do projeto de regulação da mídia.
Já Aécio diz que ‘tsunami’ varrerá PT do governo
O senador Aécio Neves (PSDB-MG) assumiu oficialmente o posto de candidato dos tucanos à Presidência da
República num discurso com forte tom emocional e duras
críticas ao PT e à gestão de Dilma Rousseff.
Aécio disse que a administração petista não tem se mostrado “digna” de atender às necessidades do povo. Segundo ele, não há mais uma “brisa” de mudança no ambiente
político, mas uma “ventania”.”Um tsunami vai varrer do
governo o PT. O vice de Aécio sairá até o fim do mês.

Sobre as vaias no Itaquerão
Em entrevista nesta quarta ao “Jornal do SBT”, o ex-presidente mudou o tom — e sem combinar nada com
Trajano, santo Deus! Agora ele afirma que “o governo, possivelmente, tem culpa” por não ter “cuidado com carinho”
das insatisfações da população. Ah, bom!!! Com aquela sua
inclinação natural para o pensamento de cunho filosófico,
afirmou: “Eu digo sempre que a vaia e o aplauso é só começar que acontecem. Agora, aqueles palavrões me cheirou a coisa organizada, o preconceito, a raiva demonstrada.
Possivelmente a gente tenha culpa. Vou repetir: que a gente
tenha culpa de não ter cuidado disso com carinho”.

Júlio César resume 4 anos de
calvário com choro e desabafo
A imagem de Júlio César chorando antes mesmo das cobranças
de pênaltis no Estádio do Mineirão
dá a dimensão do quanto a atual
Copa do Mundo significa para o
goleiro da Seleção Brasileira. Quatro anos depois de deixar a África
do Sul como vilão, o camisa 12 extravasou todas as suas emoções após pegar dois pênaltis e
ajudar na classificação sobre o Chile após empate por 1 a 1
no tempo normal e prorrogação. Ainda faltam possíveis três
partidas no caminho até o sonhado hexacampeonato, mas
para o goleiro a passagem para as quartas de final já valeu
como uma pequena redenção do que enfrentou nos últimos
quatro anos. Somada à desconfiança pela falha em 2010,
Júlio César ainda sofreu na carreira nos clubes e era carta
fora do baralho no final da era Mano Menezes. Conjunto
de fatores que contribuíram para um desabafo. Antes de se
despedir, Júlio César ainda brincou com a extensão de suas
respostas: “desculpe se falo bastante, mas resumi quatro
anos em minutos”. Na próxima entrevista, ele espera por
uma nova história para contar. “Já tive vários sentimentos
grandiosos na carreira. Sou um cara realizado, mas falta o
troféu da Copa do Mundo”, finalizou

Atenção autoridades de
Conceição do Ipanema
Muitas pessoas
tem
dificuldade
para chegar a Conceição do Ipanema,
apesar de não ser
muito distante não
há uma linha de
ônibus de Manhuaçu para lá, as pessoas devem ir para
Ipanema e lá embarcar no ônibus
para Conceição do Ipanema, ou então saltar no trevo que
vai para Conceição. Outra dificuldade é a falta de sinalização, recebemos na semana passada um telefonema de uma
pessoa que veio do Rio para fazer uma entrega de mercadoria em Conceição e foi parar em Ipanema, na Rodovia MG
111 no trevo de entrada para Conceição não há uma placa
indicando conforme foto ao lado. Para quem não conhece fica difícil até para alguém explicar, o motorista Edgar
ficou chateado pelo tempo perdido e percorrido procurando Conceição. A dificuldade de encontrar a cidade causa
preocupação aos motoristas visitantes da cidade, sem placa
indicativa fica complicado encontrar o caminho

Insegurança para os
moradores de Manhuaçu
Os moradores de Manhuaçu andam assustados com a
rotina de crimes que vem acontecendo na cidade, coisas
que só víamos pela televisão agora estão virando rotina na
cidade, assaltos à mão armada, o índice de criminalidade
aumentou e os moradores, que necessitam passar em determinadas ruas depois das 18 horas, estão preocupados.
Em alguns lugares não se pode passar depois de certa hora
da noite sem companhia, pois se encontra consumidores de
drogas nas ruas e ainda com efeitos das drogas, a situação
é mais complicada, é bom tomar cuidado, não ariscando
sua vida. A falta de segurança durante o dia não faz muita
falta, mas depois das 18 horas é bom tomar cuidado onde
se passa, pois a noite é difícil encontrar um policial fazendo ronda pela cidade. A polícia está mais preocupada em
fiscalizar o trânsito do que os pedestres, é evidente que não
temos segurança para chegar tarde de uma festa ou evento,
a falta de segurança é clara em todo o país, mas nas cidades
do interior de alguns anos para cá o povo está sentindo na
pele o problema da violência. Apesar do trabalho ser menor
durante a noite ele não é indispensável.

A Copa das Copas é da América do
Sul: o Brasil já ganhou
Que bom que o Brasil respira aliviado pelo ótimo desempenho na Copa do Mundo
2014, dizem que desta vez
a grande mídia nacional não
só mudou repentinamente de
opinião como, em um ato de
desespero e despudor, começou a atribuir aos seus congêneres internacionais a responsabilidade pela uruca pré-copa. A Veja alguns dias antes do
início da copa era taxativa em seu site que 'a seleção pode
até ganhar, mas o Brasil já perdeu'. Hoje poderíamos dizer:
a seleção pode até perder, mas o Brasil já ganhou.

Definida empresa responsável
pelo concurso público
A Prefeitura de Manhuaçu
deve abrir, em breve, concurso
público para o provimento de
vagas em diversos cargos que
integram o quadro de servidores municipais. A administração municipal, através de
licitação, contratou a empresa Ágora Consultoria Ltda
para prestar serviços técnicos especializados no planejamento e realização do referido concurso.
A empresa ficará incumbida de planejar, organizar os
materiais necessários, aplicar e corrigir as provas referentes ao concurso. Nos próximos meses, mais informações serão divulgadas, além do edital informando acerca do preenchimento de vagas distribuídas entre cargos
de todos os níveis de instrução, em vários setores da
esfera pública.
No dia 5 deste mês foi realizada reunião na Secretaria
Municipal de Administração, que contou com a participação do representante da empresa Ágora Consultoria
Ltda, Alberto Felício; secretário municipal de Administração, João Batista Hott; chefe de Departamento Pessoal, Alcione Franklin; médica do trabalho da Assessoria Manhuaçuense em Medicina e Engenharia Laboral
(AMMEL), Fernanda Castelan Magalhães; coordenadora do controle interno, Maria Marciana Moreira; e o
assessor jurídico da Consultoria Amadeus, Nilton Oliveira Bonifácio.
Em pauta, assuntos pertinentes ao edital, como providência de documentos e leis para a elaboração do mesmo e demais etapas para o provimento do concurso.
Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu
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Tri-Objetiva - 105
Celso de Medeiros Costa (*)
"Aposentadoria nada, não me aposento nunca"

Depois de anunciar que não pretende concorrer à reeleição, o senador José Sarney (PMDB-AP), 84, afirmou que isso não significa,
no entanto, a sua aposentadoria da política e da vida pública

ENVIOU A JATO
QUASE US$ 5 MILHÕES AO BRASIL

Não foram US$ 3 milhões e sim mais de
US$ 4,5 milhões enviados de jatinho pelo
governo de Gana
para impedir a “greve” de sua seleção na partida
contra Portugal. O jornal local Daily Guide apurou
que US$ 1,5 milhão se destinavam a torcedores “mal
tratados” no Brasil e a aspones do governo de Gana.
O ministro dos Esportes, Joseph Yammin, admitiu
que foi “mais”. A bufunfa entrou e saiu do País sem
pagar imposto.
MUNDO VERDE
Após dizer que não comenta “assunto específico”, a
Receita informou ontem que “não houve irregularidade” nos milhões de Gana.
LIVRE DE IMPOSTOS
A Receita admite que lhe compete o controle aduaneiro, ou seja, a movimentação física de valores,
mas sem a cobrança de tributos.

ESTACA ZERO
Após descartar as negociações com o PSD de Gilberto Kassab, a bolsa de apostas para a vice do presidenciável Aécio Neves (PSDB) se voltou para Aloysio Nunes (SP) e Tasso Jereissati (CE).
DERAM TROCO
O Planalto atribui o rompimento do PTB à influência
dos senadores Mozarildo Cavalcanti (RR), a quem o
PT negou apoio à reeleição, e Gim Argello (DF), rifado pelo PT para cargo de ministro no TCU.
O CONTO DA COPA
Duas empresas fajutas em Londres surrupiaram R$
60 milhões de trouxas, vendendo na internet terrenos
no Brasil “supervalorizados” com a Copa, Olimpíadas
e crescimento econômico no país, diz a BBC.
BATEU MARTELO
A Executiva Nacional do PT decidiu apoiar a reeleição do governador Camilo Capiberibe (PSB) no Amapá, com a vice Dora Nascimento (PT) candidata ao
Senado. A chapa tem ainda PCdoB e PSOL.

DINHEIRO VOANDO

INFANTARIA

País “amigo” de Lula, que o visitou três vezes – a última em abril – Gana ganhou generosos empréstimos
do BNDES até para aeroporto.

O presidente do PSDB em São
Paulo, Duarte Nogueira, apresentou ao partido um mapeamento das
eleições nos estados. Os tucanos
terão 14 candidatos ao governo,
quatro vices e cinco ao Senado.

BOLA ROLANDO
Os US$ 3 milhões para jogadores seriam “empréstimo emergencial” da Fifa, mas a entidade, isenta de
impostos, faz silêncio sobre o rolo.
GOVERNO JÁ GASTOU
R$ 28 MILHÕES USANDO CARTÕES
A campanha eleitoral não começou oficialmente e
por isso os gastos do governo federal continuam no
ritmo acelerado de sempre: até maio deste ano, o
governo Dilma conseguiu gastar R$ 27,84 milhões
usando “cartões corporativos”. A Presidência da República é que mais gasta, liderada pelos arapongas
da Agência Brasileira de Inteligência que ultrapassou
o gabinete da presidente e torrou R$ 5,2 milhões, em
2014.
NA BAIXA
Dos R$ 4,22 milhões em cartões corporativos da
Presidência, mais de 95% são “sigilosos”, sonegados ao contribuinte que paga a conta.
PF PLATINUM
O Ministério da Justiça é o 2º colocado nos gastos
com cartões, com R$ 5,9 milhões. Quase tudo igualmente “sigiloso”.
ESQUIZOFRENIA POLÍTICA
Fechado com a reeleição de Dilma,
o PP apoia Paulo Câmara (PSB),
candidato de Eduardo Campos ao
governo de Pernambuco.
TODOS CONTRA UM
O PR marcou para segunda (30) a reunião da executiva nacional que sacramentará o apoio à reeleição
da presidenta Dilma. Dos 23 votos, a expectativa é
que o líder Bernardo Santana (MG) vote contra aliança.

QUEIMA TOTAL
A Empresa Brasileira de Comunicação, da TV traço
do Lula, vai destruir em 30 dias todos os documentos, inclusive financeiros, da Radiobrás e outras empresas que sucedeu, de 1960 até 2009 – 2º governo
Lula.
ENQUADROU
Na contramão do presidente do Solidariedade-BA,
Marcos Medrado, que apoia o petista Rui Costa para
governador, a direção nacional bateu o martelo que o
partido local marchará com Paulo Souto (DEM).
ENQUANTO ISSO…
…no Brasil, a contaminação da bola. No Oeste da
África, a devastação do Ebola.

Poder sem Pudor
O TROCO DE LAMPREIA

Mal iniciara o governo
Itamar Franco, em 1992, o
embaixador do Brasil em
Lisboa, Luiz Felipe Lampreia, foi tranquilizado pelo
ex-ministro José Aparecido
de Oliveira, influente amigo do novo presidente: ao
contrário do que os jornais
especulavam, ele não queria
ser embaixador na capital
portuguesa. O portador do recado foi um amigo comum, o jornalista Alberto Dines. Dias depois, Aparecido seria nomeado para o
cargo e ganharia o ódio eterno de Lampreia. O diplomata daria o
troco anos depois, ao assumir o Ministério das Relações Exteriores
no governo FHC. Lampreia impediu a posse de Aparecido no cargo
de secretário-geral da Comunidade de Países de Língua Portuguesa
(CPLP), organismo por ele criado após substituir Lampreia na embaixada do Brasil em Lisboa.

Sexta sêxtupla é sexteto...
1- Chegou ao fim!
2- Caprichou, oh! sim!!
3- Completou em mim!!!
1 - Apresentação – § Na 5ª, 5 do
6, li, em 3 municípios mineiros – Governador Valadares, Mathias Lobato
e Frei Inocêncio – o livro “O discípulo radical”, do famoso Pr. JOHN
Robert Walmsley STOTT (* 27
de abril de 1921 – †27 de julho de
2011). Foi o último livro do falecido
Pr. John Stott, como, se este, naquele,
quisesse resumir o que valeria a pena
ficar de sua pena. § Pr. Stott mostrou
como, antes dos cristãos serem assim
chamados, eles eram designados discípulos, que, sabe-se, são seguidores ou alunos (tenho me valido muito, há
tempos, da definição de cristãos de A.F.Walls, no Novo
Dicionário Bíblico, que a Editora Vida Nova distribui
desde 1966!); radical foi usado no sentido de raiz!!! O
livro trata de 8 características do discípulo de Cristo, e a
6ª – equilíbrio! – é sêxtupla, e esse sexteto está colocado
em 3 duetos, tudo encontradiço na 1ª Epístola de Pedro,
capítulo 2, versículos 1 a 17, que, para o autor em apreço,
tem abrangência maravilhosa, sendo o Texto chamado de
Cristianismo. § Veremos tais sub(?)-características (SUPER!!!), imediatamente, e, mediatamente, por quê ao capítulo foi dado o nome de equilíbrio, e, como este se dá...
2 - Esquematização – § 1 - DUETO
PESSOAL-INDIVIDUAL/FRATERNAL – 1ª de Pedro 2.1-3 nos ordena sermos como bebês que anseiam o genuíno
leite para crescermos, individualmente;
e os versículos 4 a 8 nos ordenam sermos pedra que vive, não isolada, mas,
em comunhão fraternal ou com irmãos,
ou congregacionalmente. § 2 - DUETO
CONGREGACIONAL-CULTUAL/
MISSIONAL – 1 Pe 2.9-10 nos ordena
sermos sacerdócio real, devendo à Deus cultuar; idem
nos ordena sermos nação santa, devendo ao Evangelho
pregar, evangelizar, ou fazer missão. § 3 - DUETO GERAL-CELESTIAL/TERRENAL – Os versículos 11-12
nos ordenam sermos peregrinos e forasteiros, ou a não
pensarmos tanto nas cousas do Terra, pois estamos indo
para os Céus; e vv. 13-17 nos ordenam sermos servos, não
deixando de pensar, também, nas cousas do Terra.
3 - Integração – § No
sentido respectivo do visto
acima, equilíbrio é o aspecto
individual com o fraternal do
cristão; é o culto no templo
da Igreja e a missão no campo da Igreja; e é o aspecto celestial com o terrenal do cristão. Vê-se que as duplas são
duetos, não duelos. O alerta é necessário por quê temos
a tendência de polarizarmos as cousas: Ora destacamos o
aspecto individual, ora o fraternal; o cultual, intramuros
ou dentro das quatro paredes do templo, ou o missional
ou extramuros ou fora no campo da igreja; e o celestial,
ou o terrenal. § Agora, as últimas “características” são
diferentes no mundo de hoje, capitalista e consumista; até
entre cristãos, bombardeados com a chamada “teologia
da prosperidade”, que seria mais realisticamente tratada
de “teoria da prosperidade”. Mas, no tempo petrino, a
polarização era mais no pensar na cidade celestial, esquecendo-se da terrenal. Nós, no Brasil, já saímos desse pólo.
§ O equilíbrio integra tudo.
1- O fim foi bom?
2- Em mim como dom??
3- Veio sim vosso som???
(*) Bacharel em Teologia, pós-graduado em História Eclesiástica livre
e pós-graduando em Teologia e Ensino Religioso.
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O que fazer com os cães de rua? Câmara ouve sociedade em audiência

Presidente da Câmara Maurício Júnior mencionou que encaminhará Requerimentos à Promotoria sobre o descumprimento do TAC, por parte do Executivo Municipal, e à Prefeitura,
solicitando ampliação dos horários de visita ao canil.

A Comissão de Meio Ambiente da Câmara conduziu a audiência pública. Ao centro, Juninho Linhares (Presidente), Francisco de Assis Dutra (Membro) e Vice-pres. Cb. Anízio (Suplente).

situação dos animais de
rua, em especial cães e
gatos, foi amplamente
discutida durante audiência
pública realizada na noite de
Terça-feira, 24, no plenário da
Câmara M. de Manhuaçu. Vereadores, sociedade organizada
e cidadãos debateram questões
diversas, como o funcionamento do canil municipal, o local o
mesmo está instalado e as denúncias de maus tratos aos animais. Em um positivo exemplo
democrático, a Casa Legislativa concedeu voz e ouviu ativistas defensores dos animais
e esclareceu pontos pertinentes
à legislação atual. Os verea-

rício Júnior relatou que tanto o
Prefeito, o Setor de Vigilância
Sanitária e o Ministério Público
haviam sido comunicados sobre esta questão, via ofício. Os
Vereadores Fernando Lacerda
(Fernando do Fórum) e Gilson César da Costa (Gilsinho)
apresentaram Requerimento,
co-assinado e aprovado por todos os vereadores, solicitando a
realização de audiência pública
em Manhuaçu sobre o canil e
os procedimentos a serem tomados com os animais de rua.
A audiência foi então marcada
para a presente data.
Na abertura da audiência, o
Presidente Maurício Júnior se

A

dores também manifestaram
total apoio à causa, disponibilizando-se a acionar os setores competentes na busca por
providências. A Prefeitura não
enviou representantes. Maurício Júnior leu, no plenário,
justificativa quanto à ausência
da Coordenadora de Vigilância,
Emilce Estanislau.
Em Fevereiro deste ano, a
ativista e Advogada, Dra. Isabelle Carneiro, apontou diversas situações de maus tratos e
de descaso aos cães, apresentando vídeo com imagens do
canil e o ambiente inadequado
a que os animais estão sujeitos.
Na ocasião, o Presidente Mau-

Lacerda para a realização desta audiência e ressaltou que,
em nenhum momento, a Casa
Legislativa deixou de ouvir as
cobranças da população. Ao
contrário, os vereadores têm
enviado diversos ofícios às
autoridades, solicitando providências. Linhares lembrou ainda que os vereadores não foram
convidados para acompanhar a
assinatura do TAC (Termo de
Ajustamento de Conduta) assinado pelo Executivo Municipal
junto ao Ministério Público, sobre esta questão.
Fernando Lacerda evidenciou os objetivos da audiência e
frisou a quantidade de reivindi-

cações feitas pelos Vereadores,
por meio de Indicações, solicitando que a Prefeitura tomasse
providências para melhorar o
canil e minimizasse os maus
tratos com os animais. Fernando ainda comentou sobre a
perigosa proximidade entre o
canil e a usina de triagem do
lixo e denunciou a colocação
de animais mortos naquele ambiente. O Vereador agradeceu
a presença dos cidadãos e parabenizou o gesto de algumas
moradoras que estão adotando
diversos animais de rua e cuidando deles em casa. Fernando
criticou a inércia do Poder Executivo sobre esta questão.

Pronunciamentos

O

primeiro cidadão inscrito a se pronunciar
foi Adimar Damasceno Breder que, inicialmente,
agradeceu à Câmara pela realização desta primeira audiência específica para tratar da
questão dos animais de rua em
Manhuaçu. Adimar afirmou
que, sem a participação do Poder Público, não há como solucionar o problema. Conhecido
por sua atuação junto à ONG
de proteção aos animais, Adimar mencionou o Projeto de
Lei aprovado pela Câmara que
trata da regulamentação de
sacrifício de animais de rua.
A referida Lei visa a normatização deste ato, mas cabe aos
setores específicos do Executivo Municipal observar os
critérios e realizar eventuais
ajustes para que este procedimento ocorra somente em casos extremamente necessários.
Em seguida, se pronunciou
o cidadão André Knupp Lacerda. Ele comentou sobre as
fotos feitas no canil e divulgadas no Facebook (internet),
desde 2012, afirmando que
todas são verídicas. O jovem
criticou ainda o TAC, no que
diz respeito à reforma do canil,
e a Lei aprovada pela Câmara
relacionada ao sacrifício de
animais. “O certo é castrar, extirpar os animais e devolvê-los
ao meio ambiente, porque os
mesmos são autossuficientes”,
comentou. André disse ainda
ter apresentado proposta ao
Executivo Municipal para solucionar o problema do canil.
Fernando Lacerda solicitou
ao jovem informações sobre a
referida proposta, e, Maurício
Júnior sugeriu que André formalize o referido documento,
com as sugestões, junto à Comissão Legislativa de Meio
Ambiente, como forma de dar
ciência oficialmente à Câmara
sobre estas ideias.
Sobre a Lei que a Câmara
aprovou, o Vice-presidente da
Câmara e membro suplente da

pronunciou ressaltando o comprometimento dos vereadores
com a busca de soluções para os
problemas sociais, além de listar
outras necessidades da população, em que a Casa Legislativa
reivindica constantemente melhorias ao Executivo Municipal.
Em seguida, Maurício Júnior
passou a condução da audiência
à Comissão Legislativa de Meio
Ambiente, composta pelos Vereadores João Gonçalves Linhares Júnior (Presidente), Francisco de Assis Dutra (Membro)
e Anízio Gonçalves de Souza
(Suplente).
Juninho Linhares comentou
sobre o pedido de Fernando

Vereadores e cidadãos debateram a questão do canil e soluções para o problema dos cães de rua.

Adimar Damasceno Breder,
foi o primeiro a se pronunciar.

Advogada Dra. Isabelle
Carneiro

Biólogo Leandro Belga.

André Knupp Lacerda.

Comissão de Meio Ambiente,
Anízio Gonçalves de Souza
(Cb. Anízio), e Fernando Lacerda esclareceram que a Casa
Legislativa cumpriu seu papel,
seguindo todos os ditames legais, de forma séria e com total
respeito à população. Cb. Anízio parabenizou os protetores
dos animais presentes e revelou que toda a sociedade saiu
ganhando com a realização
desta audiência.
Vereador Paulo César Altino
destacou a realização de mais
esta audiência, atendendo anseios da população, e que “a
Câmara quer acertar, mas se
estivermos errados, temos a
humildade de reconhecer e
consertar, fazendo os devidos
ajustes na Lei”. Paulo Altino
pontuou ainda que a Prefeitura
deve colocar pessoas que gostem de animais para trabalhar
no canil e propôs que seja providenciado um local paliativo
para alojamento dos animais,
durante a construção ou definição do novo canil.
A ativista e advogada Dra.
Isabelle Villefort Carneiro
apresentou fotos do canil de
Lavras – considerado canil
modelo, digno e exemplar no
que se refere aos cuidados com

os animais-. Isabelle citou que
Lavras é uma cidade de porte populacional semelhante
à Manhuaçu, pois possui noventa mil habitantes, e, em
seguida, comparou a extrema
diferença com a realidade local. Em seu retorno ao plenário
da Câmara, Isabelle reclamou
do curto horário disponibilizado para visitação do canil,
o local inadequado onde ele
se encontra – por seu difícil
acesso, para quem não possui
veículo, e a proximidade com
o lixão da cidade-. Ela ainda
alertou que sobre as melhorias anunciadas no canil, estas
somente ocorreram porque
houve a redução de animais
recolhidos. Com isto, consequentemente, há menos sujeira
decorrente de dejetos. Sobre o
TAC, Dra. Isabelle disse que,
embora o documento seja muito bem feito, ele não está sendo cumprido. Neste contexto,
ela reivindicou providências
quanto à ração, os exames de
leishmaniose e a castração.
“Juiz de Fora irá acabar com
as carrocinhas de cachorro
até 2018, resgatando também
os trabalhadores deste setor”,
acrescentou. Ela denunciou
que ainda ocorrem casos de

envenenamento de animais por
‘chumbinho’, em Manhuaçu.
O cidadão Leandro Belga
mostrou fotos do canil de Manhuaçu, registrando a precária
situação dos animais ali alojados. Ele também reiterou a
proximidade do canil com o
lixão, a existência de fezes de
ratos por toda parte – inclusive
por cima da geladeira- e dejetos de cães próximos ao local
de armazenamento da ração.
Leandro citou que tomara conhecimento de que uma cadela
prenha deu a luz aos filhotes
em meio à sujeira e que estes
foram devorados por outros
animais. “Animais sadios estão se contaminando por causa
do lixão. Funcionários trabalham de forma inadequada,
sem os devidos equipamentos
de proteção, e há ração jogada ao solo”, criticou. Leandro
sugeriu como solução que se
transfira o canil para outro local, antes do período das chuvas, e listou vários itens para
melhorar a situação de acolhimento dos animais, além de
propor que se amplie o horário
de visitas.
Fernando Lacerda comentou que em Lavras, o canil é
de responsabilidade de uma

entidade específica, que conta
com o trabalho de voluntários,
e não do município. Lá, Prefeitura e empresas doam dinheiro, contribuindo para a manutenção do canil. Outro ponto
observado por Fernando é que,
em Lavras, o canil funciona
onde era o antigo matadouro.
Um exemplo que pode ser adotado por Manhuaçu.
Maurício Júnior informou
a necessidade de ação por
conta do descumprimento do
TAC, por parte do Executivo Municipal, mencionando
que os protetores dos animais
devem acionar a Promotoria
de Justiça quanto a esta questão. O Presidente da Câmara
alertou que os investimentos
no canil previstos pelo TAC
para o canil, no local onde ele
se encontra, pode se revelar
como um contrassenso, pois
o ambiente apresenta diversas
irregularidades. Ele mencionou que serão encaminhados,
pela Câmara, Requerimentos
à Promotoria de Justiça informando que o TAC está sendo
descumprido – conforme relato de Dra. Isabelle – e outro à
Prefeitura, solicitando ampliação de horário de atendimento
no canil municipal.

Vereador Gilson César da
Costa (Gilsinho) solicitou envio de Requerimento ao Executivo Municipal para que os
animais sejam atendidos em
local mais adequado que o
atual.
Vereador Rogério Filgueiras Gomes (Rogerinho) frisou
a necessidade de acabar com
as carroças, a exemplo do que
ocorre em outras cidades.
O Presidente da Comissão
do Meio Ambiente, Juninho
Linhares, ressaltou que serão
enviados ofícios aos órgãos
competentes visando a fiscalização do cumprimento do
TAC, principalmente no que
se refere às atividades da Vigilância Sanitária e Ambiental e
a Secretaria M. de Agricultura. Em suas considerações, Linhares comentou que “é triste
ver que algumas pessoas, que
não acompanham o trabalho
dos vereadores, dizerem que
a Câmara deixa de fazer isto
e aquilo, quando, na verdade,
estamos nos esforçando para
atender a população. Nós alteramos o horário das reuniões
para a noite, visando maior
participação da população e
temos encaminhado inúmeros
requerimentos e indicações à
Prefeitura, solicitando melhorias para o município”, afirmou. Em seguida, Linhares
agradeceu o comparecimento
de todos à audiência.
A Vereadora Aponísia dos
Reis parabenizou o Presidente da Câmara Maurício Júnior
pelo formato da audiência, em
que o cidadão se pronunciou
primeiro, tornando os trabalhos legislativos ainda mais
eficientes. “Os debates têm
sido salutares na busca de soluções para problemas diversos do município”, destacou.
Aponísia reiterou a importância de encaminhar os requerimentos visando melhorias
para o canil.
(Ass. Comunicação – Câmara Manhuaçu)
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O CÉU E O INFERNO,
ONDE SE LOCALIZAM?

Na gênesis da criação de
Moisés conforme está na Bíblia Sagrada, no Capítulo I versículo 26, é uma das profecias
mais importantes reveladas ao
homem, "DEUS FEZ O HOMEM A SUA IMAGEM E
SEMELHANÇA", e o papa
João Paulo II considerava esta
a tese mais coerente da origem
do Homem, já que Judeus e
Muçulmanos compartilham a
mesma tese, e a mesma surge
após a unificação dos DEUSES um mérito do Povo de
Israel.
A palavra Homem na bíblia
normalmente sugere a mente, e
como DEUS não tem imagem,
fica a pergunta por que a palavra IMAGEM?
É porque tudo se forma na
nossa mente através de imagens, os olhos recebem uma
energia dos objetos materiais
que são transmitidos ao cérebro e este à mente, porém,
mesmo dormindo nos sonhos
nossa mente convive com as
imagens e também podemos
formar imagens dentro da nossa mente sem vê-las, imagens
que estão fora do nosso alcance
visual. A explicação para esses
fenômenos é que a mente não
se encontra no corpo físico, ela
apenas organiza o nosso cérebro. A nossa mente conforme
a neurociência divide-se em
duas; o consciente e subconsciente, ou ego e superego.
Como o cérebro é dividido em
dois lobos, o consciente e ou
ego são responsáveis pelo pelas funções do lobo esquerdo, e
o subconsciente e ou superego
pelas funções do lobo direito.
Daí a necessidade do homem de criar símbolos através
de imagens para registrar sua
própria evolução, o alfabeto,
as letras e as palavras simbolizam os sons emitidos pela fala
assim como os algarismos numéricos e as notas musicais, já
que não é possível ao homem
se comunicar por imagens, o
homem criou a escrita para dar
imagens aos sons.
A bíblia foi escrita em outro idioma e através de simbologias, e era considerada
um livro sagrado, privilégio
da Igreja Católica. No século
XVI, Martinho Lutero preso e
excomungado pela Igreja Católica por ter protestado conta
a mesma, traduziu a bíblia para
o alemão, criando uma dissidência cristã que se chamavam
Protestantes, acho mais justo o
termo Luteranos. É bom dizer

que a igreja é uma instituição
que oferece a logística para o
culto das religiões, as religiões
significam ligar o HOMEM a
DEUS, é o homem que ao longo das civilizações denegriu a
imagem de Igrejas e Religiões,
Gandhi dizia que era de todas
as religiões, já que todas eram
de DEUS.
Mais o que Moisés quis dizer com a frase "DEUS FEZ O
HOMEM A SUA IMAGEM E
SEMELHANÇA"?
A palavra semelhança é o silogismo da evolução, existem
apenas duas coisas iguais no
universo DEUS E AMOR, daí
1800 anos depois Jesus trouxe
ao homem a doutrina Cristã,
uma doutrina baseada no amor,
e o termo Cristão foi criado por
Lucas Evangelista no ano de
39 DC.
O capítulo I da Bíblia tem 31
versículos adaptados à cultura
do povo da época de Moisés, o
homem não tinha ainda evolução para uma gêneses diferente, ou seja, existia uma mente
coletiva muito atrasada sob o
ponto de vista espiritual, a Bíblia é uma revelação para ser
interpretada e poderia ser adaptada aos dias de hoje, apenas o
Criador é Sagrado.
Mais o objetivo principal de
Moisés não foi elucidado ao
homem através da evolução,
ou seja, a alma traz em si seu
próprio juízo, a sanção infalível das suas obras boas ou
más, O CÉU E O INFERNO
não são localidades, mais organizações mentais decorrentes
do comportamento moral do
homem, daí a alma carregar
consigo as imagens boas ou
más da sua existência terrena.
No CÉU a alma convive com
o amor, a justiça e a sabedoria,
a maior das virtudes, no inferno
a alma convive com a injustiça,
a maldade, a inveja, o pior dos
vícios, o ódio e a ignorância o
pior dos pecados.
A bíblia começou a ser escrita no ano de 90 DC, por setenta
Teólogos escolhidos pelo Império Romano, e ao longo de
dois mil anos o capitulo I versículo 26 continua na primeira
página do livro mais vendido
na história da humanidade,
uma análise consciencial deste
capítulo, pode ajudar o homem
a evitar a maioria dos crimes
cometidos contra o seu próximo, e ou contra si mesmo.
Geraldo Magalhães geraldommb@hotmail.com

Vereador repudia atuação de Secretário
e questiona: “quem é o prefeito?”

“Tudo é barrado na Secretaria
Municipal de Administração.
Quando vamos buscar solução
para algum problema, seja na
Saúde, Educação, ou na Secretaria de Obras, o que se ouve é
sempre a mesma coisa, geralmente, os diretores ou secretários
dizem que tudo agarra lá, na Sec.
Administração. Então, se agarra
lá, tem que começar a desagarrar. O Prefeito tem que observar
isto porque as atitudes da Sec. de
Administração estão atingindo
diretamente o mandato dele”,
questionou Vereador Gilson César da Costa (Gilsinho) em um
desabafo no plenário, durante
sessão legislativa ordinária desta
Quinta-feira, 26, em Manhuaçu.
Gilsinho solicitou requerimento à presidência convocando
o Secretário João Batista Hott
ao Plenário. “Precisamos apurar
isto, para saber se estas questões
têm chegado ao Prefeito, pois, se
estiver, ele tem que se corrigir,
e, se não estiver, então o Secretário João Batista tem que tomar um posição, caso contrário,
o Prefeito tem que tomar uma
posição em relação a ele. O que
não pode é continuar como está.
[...] Afinal, quem é o Prefeito? O
Secretário João Batista Hott ou o
Nailton?”, continuou.
O Vereador relatou ainda que
“foi objeto de requerimento, indicação minha, a colocação em
prática de uma Lei anteriormente
aprovada nesta Casa para a regulamentação das filas de espera,
tanto para cirurgias quanto para
marcações de consultas, para que
o próprio cidadão acompanhe a
situação dele na fila. É uma medida que gera credibilidade ao

serviço, pois possibilita o acompanhamento direto do cidadão,
evitando erros diversos. [...] Tenho uma Indicação solicitando
reforma da UPA, e, o próprio
SUS (parte alta de R. Mellin
Abi-Ackel) será objeto de outra
Indicação que apresentarei na
próxima reunião, reivindicando
reforma. São coisas simples, mas
que não estão sendo feitas”.
Outros setores da Administração também apresentam
problemas, revela Gilson. “Na
Secretaria de Obras, não têm
funcionários. Estão começando
a aparecer obras no município,
mas não tem trabalhadores para
executá-las. Então, o que adianta ter o material para reformar
a casa, mas não ter o pedreiro?.
[...] Se o concurso ainda está
travado, que a Prefeitura mande
o Projeto de Lei para esta Casa.
Tenho certeza que será aprovado
pelos colegas vereadores, pois,
sabemos que a Secretaria de
Obras não tem como funcionar
sem funcionários. O município
não pode ficar do jeito que está:
parado. Um arrozinho com feijão
não está sendo feito”, frisou.
Sobre a centralização do setor de compras da Saúde junto à
Administração Municipal e a denúncia feita pelo Conselho M. de
Saúde, Gilsinho comentou que
“os funcionários do setor dizem
que o sistema de informática não
comporta o volume de dados
quando se vai fechar a folha de
pagamento. Então, se não comporta, como você vai colocar
tudo no mesmo local? É o mesmo que ter uma caixa d’água de
500 litros e querer colocar 1.000
l dentro dela. Assim, esta centra-

lização está sendo prejudicial.
Há uma lamentação do SUS inteiro por este setor ‘descer’ para a
Prefeitura e as licitações estarem
sendo feitas juntas. Na realidade,
eles não estão dando conta. Você
pede algo e isto demora noventa dias para começar a andar. O
tempo está passando, o mandato acabando e a população está
ficando no prejuízo. O Prefeito
precisa se posicionar e fazer o
secretariado começar a tomar
atitude, porque a comunidade
não pode pagar por isto”.
Autismo: Na reunião, Gilson
apresentou Requerimentos solicitando informações sobre o
atendimento às crianças com autismo, no município, e, caso haja,
que os mesmos sejam ampliados
e melhorados. “Nota-se o número de pessoas autistas aumentando em Manhuaçu. Uma mãe me
alertou para esta situação, porque
a criança tem até os sete anos
para começar a impulsionar as
atividades dela e ela se recuperar
de grande parte da doença. Não
podemos esperar passar esta fase
para então começarmos o tratamento, porque senão os resultados não serão significativos. Fiz
também Indicação solicitando
estudo do Executivo Municipal
visando aumento do repasse à
APAE, porque sabemos que é
a APAE que cuidará destes casos. É o filho do outro que está
com o problema, mas é como
se fosse o filho da gente, porque
qualquer um pode estar nesta situação, ninguém escolhe isto pra
si. É uma forma de garantir que
estas crianças tenham uma vida
melhor no futuro”, adiantou o
vereador.

Depois de defender o
‘pleno restabelecimento
do principio federativo’,
o deputado Sebastiao Costa disse, na Assembleia
Legislativa, que é favorável à criação de uma ‘blindagem legal’ para proteger
os municípios dos abusos
do governo federal no que
concerne aos seus direitos
fundamentais.
Na realidade, o deputado se referia aos prejuízos
que os municípios vêm sofrendo por estarem pagando os benefícios concedidos pelo governo federal

para estimular as vendas
de bens de consumo – que
causaram um rombo imenso nas cotas das verbas federais repassadas à todas
as cidades brasileiras.
O reflexo é que as administrações municipais
estão sem dinheiro para
cumprir suas tarefas essenciais - desde o pagamento
de funcionários até a construção de estradas, atendimento de saúde e educação
e tudo mais que o cidadão
tem direito. Em outras
palavras, disse Sebastiao
Costa, são ações que sa-

Vereador Gilson César da
Costa (Gilsinho) reclamou
da lentidão da Secretaria M.
de Administração. Ele ainda
reivindicou atendimento para
crianças autistas no município
e um novo ESF em Vilanova

ESF em Vilanova: Gilson
contestou o posicionamento contrário do Presidente do Conselho
M. de Saúde quanto à abertura
de novas unidades do ESF no
município. “Vilanova hoje tem
mais de seis mil habitantes e
conta com apenas uma unidade
do ESF. Então se sobrecarregam
médicos, enfermeiros e equipe.
Defendo sim a criação de mais
um ESF em Vilanova, porque
desta forma, ele voltará a funcionar como era antes, pois, as próprias agentes tinham mais prazo
porque era menor a população e
elas conseguiam marcar consultas nas das casas, evitando filas
na porta do ESF. Sabemos que a
Lei nos garante este direito e lutamos por isto”, concluiu.
(Ass. de Comunicação –
Câmara Manhuaçu)

SEBASTIÃO COSTA PEDE GARANTIAS
DE VERBAS PARA MUNICIPIOS

crificam, acima de tudo, os
pobres e necessitados.
Por essas ‘razões humanitárias, administrativas e sociais’ o deputado defende a criação de
uma ‘proteção normativa’
que impeça ao governo
da União adotar medidas
demagógicas em cima do
sacrifício dos cidadãos
carentes que vivem suas
dificuldades do dia-a-dia
nos mais distantes recantos de todos do interior.
São eles os mais prejudicados – finalizou Sebastiao Costa.
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Sebastião Fernandes apresenta
POLÍTICA DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL
TALK-SHOW COM A PROFESSORA DORCA P. C. VIDAL
Jornal das Montanhas
– Na prática, como vão
funcionar as medidas adotadas pelo decreto 8243?
Professora Dorca – Primeiramente é necessário
esclarecer que as medidas
de participação social regulamentada pelo decreto
8.243/2014, visam encurtar
a distância entre a sociedade e o governo federal, não
sendo medida impositiva em
relação aos Estados e Municípios. Na prática a organização e implementação da
PNPS caberá à Secretaria
Geral da Presidência da República a quem competirá
orientar todos os órgãos Federais para diálogo com a
sociedade, para tanto serão
criados o conselho de políticas públicas, a comissão
de políticas públicas dentre
outras instâncias como conferências, audiências públicas, consulta pública, enfim
as decisões a serem tomadas
pelo poder público antes passarão pela discussão com a
população.
JM - Qual o prazo para o
município criar o Conselho
e como serão escolhidos os
seus membros?
Professora Dorca - Conforme esclarecido não haverá prazo para os municípios
criarem conselhos semelhantes a estes, uma vez que se
trata de política voltada para
o Governo Federal, porém
entendo que seria ótimo se
os Municípios e os Estados
criassem organismos nesses
moldes. O que existe são os
Conselhos Municipais, como
o da Educação, Merenda
Escolar, Saúde, Assistência
Social, do Fundeb, nestes a
composição é paritária com
membros do governo e da
sociedade, na forma definida
na Lei Municipal.
JM - A política de com-

bate à miséria é referência não vejo no Município a busmundial, Manhuaçu tem ca de soluções junto ao goacompanhado esse avanço? verno Federal para combater
Professora Dorca - Não as desigualdades.
vejo no Município nenhum
JM – Na sua opinião, que
projeto ou discussão em re- reformas faltam para a
lação ao combate à miséria, consolidação da democraporém temos em nosso Mu- cia no país?
nicípio programa do GoverProfessora Dorca - A deno Federal. No ano passado mocracia já está consolidaa título de ilustração foi pago da, temos Constituição estámais de sete milhões de re- vel, temos a Suprema Corte
ais relativo ao Bolsa Família como órgão fiscalizador do
para beneficiários de Ma- cumprimento dos preceitos
nhuaçu, dinheiconstitucionais,
ro que além de
temos os Conauxiliar as faMuniciNão vejo no selhos
mílias também
pais, Estaduais e
Município ne- Federais, talvez
ajudaram
o
comércio, reso estreitanhum projeto falte
salto ainda que
mento das relaou discussão ções entre o poeste
prograem relação
ma é modelo
der público e a
mundial de deao combate sociedade o que
senvolvimento
no âmbito fedeà miséria,
social, existem
ral foi superado
porém somos pelo decreto, já
dados de que
principalmente
servidos pelo nos municípios
no Nordeste do
os
conselhos
governo
País várias fageralmente são
federal.
mílias já deixacompostos por
ram de receber
servidores cono Bolsa Família
tratados, ou que
ou criando seu próprio negó- recebem gratificações ou
cio ou conseguindo emprego ocupante de cargo comissioformal. O Governo Federal nado portanto, ao fazerem a
lançou por meio do Decreto discussão, a fazem de forma
nº 7.492, o Plano Brasil Sem a proteger os interesses políMiséria (BSM) com o ob- ticos dos prefeitos, na verdajetivo de superar a extrema de os conselhos são criados
pobreza até o final de 2014. com o objetivo de manter
O Plano se organiza em três a transferência de recursos
eixos: um de garantia de ren- para os municípios e não
da, para alívio imediato da como órgão de consultivo e
situação de extrema pobreza; deliberativo.
outro de acesso a serviços
JM - Como ampliar a
públicos, para melhorar as participação de todos os
condições de educação, saú- atores sociais (cidadãos,
de e cidadania das famílias; movimentos, grupos e orgae um terceiro de inclusão nizações) nas decisões políprodutiva, para aumentar as ticas do nosso município?
capacidades e as oportunidaProfessora Dorca - Devedes de trabalho e geração de mos investir na educação de
renda entre as famílias mais forma incisiva, despertar nos
pobres do campo e das cida- jovens o interesse pela coisa
des. Nesta esteira de trabalho pública, fortalecer as asso-

"

"

ciações de bairro e conselhos
municipais, com a capacitação de seus membros sobre
planejamento orçamentário,
execução de despesas e outros assuntos relacionados
ao recurso público, demonstrando que o controle social
é participação do cidadão na
gestão pública, consolidando
desta forma a democracia
participativa.
JM – O advento do decreto 8243 poderá ser um
instrumento de expansão
desse espaço público de
participação?
Professora Dorca - Sim,
não tenho dúvidas de que
o decreto é a implantação
da democracia participativa, hoje os administradores
apresentam fórmulas gestacionais sem dar ouvidos
ao cidadão, como exemplo
a obra de revitalização do
centro de Manhuaçu. Não
tenho conhecimento de que
a obra foi discutida com os
atores sociais, como tratar
de acessibilidade sem escutar os usuários de cadeira
de rodas, os que tem a visão
deficiente? Outro exemplo é
o fechamento das escolas na
zona rural que foi feito sem
ouvir a comunidade escolar,
a transferência da gestão da
saúde para o paço municipal
sem escutar o Conselho de
Saúde, os servidores da saúde, nenhum médico oferece
remédio sem escutar o paciente, então é preciso analisar, levantar dados, diagnosticar a melhor solução.
JM - É uma boa política a implantação do Orçamento Participativo, hoje
existente em diversas prefeituras do País?
Professora Dorca - Com
certeza é uma boa política a
implantação do orçamento
participativo, uma vez que
transfere aos interessados,

entrevista desta semana é com Dorca
Pires de Carvalho
Vidal, professora do
Ensino Médio e ex-presidente do PT de Manhuaçu, que discorre sobre
o assunto do momento:
O decreto 8243/2014,
denominado Marco
das Organizações da
Sociedade Civil, criando
a Política Nacional de
Participação Social, que
estimula a participação
dos conselhos, movimentos sociais e da
população em medidas
dos governos municipais, estaduais e federal.

neste caso a própria população a decisão da forma
de que deverá ser gasto o
dinheiro público em determinados setores, ou seja,
convoca-se a população
discute-se o problema e após
executa-se o trabalho, o OP é
criação dos governos de esquerda e no Brasil a bandeira
foi levantada pelo PT, tendo
com grande expoente o Patrus Ananias.
JM – Por que Manhuaçu ainda não adotou o Orçamento Participativo?
Professora Dorca - Essa
pergunta eu não tenho como
te responder, pois depende
muito do Prefeito e dos Vereadores, a previsão da participação da comunidade na
gestão do Município é impositivo constitucional, especificamente no art. 29, XII da
CF/88, o qual assegura que
todas as leis orgânicas deverão tratar da maneira como
a população participará das
decisões, numa leitura menos atenta à Lei Orgânica de
Manhuaçu não encontrei nenhuma referência à participação popular, embora o PT
esteja presente no Governo
Municipal e o assunto tenha
sido promessa de campanha
do atual Prefeito.
JM - A existência dos
Conselhos exigirá maior
transparência dos órgãos
políticos municipais?
Professora Dorca - Maior
transparência é princípio da
democracia já consagrado na
CF/88 agora melhor regulamentado pela Lei de acesso a
informação Lei 12.527/2011,
de autoria do Deputado Reginaldo Lopes, portanto
transparência é dever do ente
público. A participação dos
Conselhos também é importante na busca de informações e debates, porém em
nossa cidade os Conselhos

são deixados fora de qualquer informação, geralmente os próprios conselheiros
de diversos setores não tem
estes dados, nos socorremos
a CGU para obter algumas
poucas informações.
JM – Fique à vontade
para as suas considerações
finais, e muito obrigado
pela participação.
Professora Dorca - O
decreto veio em boa hora,
pois a grande deficiência na
gestão pública é o distanciamento entre o poder público
e a população, o problema
constatado na RIO+20 foi a
ineficiência municipal quando da implantação de políticas públicas, o Município é
quem deve colher as informações e buscar junto aos
governos Estadual e Federal
a implantação de políticas
já criadas, o Prefeito precisa saber buscar soluções,
porém antes deverá escutar
a população. Hoje é impossível querer administrar sem
criação de Planos Municipais de Educação, Saúde,
Assistência social, Cultura,
Meio Ambiente e a criação
destes planos passam por
intenso debate entre a sociedade e o poder público, onde
deverão ser diagnosticados
os problemas e discutidas as
soluções apresentadas. Precisamos de gestores que tenham coragem de mudar de
verdade, sem preocupar-se
com eleições futuras, embora tenha certeza que estamos
vivendo uma época que a
avaliação administrativa pesará mais nas urnas de que
os favores políticos. Por fim
não poderia deixar de elogiar
este jornalista que de forma
brilhante traz temas atuais
sobre políticas públicas, contribuindo de forma significativa para a democracia popular. Muito Obrigada.
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Sintram (Sindicato dos Trabalhado

A importância do uso de
equipamentos de proteção
O

Assessor jurídico Dr. Glauber Vidal orienta funcionários sobre a necessidade de uso do equipamento de proteção.

SINDICATO DOS
TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL – SINTRAM
reuniu-se com servidores
lotados na Secretária de
Obras para apuração das
condições de trabalho,
sendo constatado que os
trabalhadores não dispunham de EPI’s – Equipamentos de Proteção Individual nem uniformes de
identificação.
O Presidente do sindicato acompanhado do assessor jurídico Dr. Glauber Vidal esclareceu aos
presentes sobre a necessidade de uso do equipamento de proteção, tendo
em vista que recentemente um trabalhador já em
fase de aposentadoria não
usando o equipamento
adequado acidentou-se
vindo a falecer. Diante de tais constatações o
sindicato solicitou ao Secretário Obras a regulari-

zação da situação com o
fornecimento de EPI’s e
uniformes de identificação profissional. Segundo
o sindicato até o presente
momento o problema não
foi solucionado e que a
diretoria da entidade reunirá para definir quais as
medidas a serem tomadas, uma vez que consideram itens básicos para
o desempenho de qualquer função.
“constatamos que a situação é gravíssima, a
falta de equipamento de
proteção individual pode
ocasionar lesões e mortes
como já ocorrido há alguns meses, não podemos
aceitar que os servidores
utilizem ferramentas sem
a devida proteção, outra
questão é a identificação
do trabalhador precisam
de uniformes que funcione como proteção além
de identificá-los perante
a população.” relata o Dr.
Glauber Vidal.

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Passamos opinar, conjuntamente,
Nos documentos, o Conselho Fiscal
atestou a correta aplicação dos recursos em
todos os meses do ano de 2013 e submetido à apreciação dos recursos e votação
dos conselheiros. Nas considerações que
constam no parecer, o Conselho afirmou,
entre outros, que ao analisar mensalmente
as demonstrações financeiras do exercício 2013, tanto o Conselho Fiscal quanto
a Contabilidade do Sindicato, constataram a legalidade sobre todas as praticas
contábeis adotadas nas demonstrações

financeiras e patrimoniais. O conselho
também enfatizou que todas as prestações
de contas das movimentações financeiras
referentes aos 12 meses do ano de 2013
estão aprovadas sem ressalvas. Diante de
todo os exposto, após a aprovação e a devida publicação no átrio do Sindicato, que
a mesma seja levada a Assembleia para
aprovação na forma Estatutária.
Manhuaçu MG, 28 de Maio 2013
(a) Davi Messias Vieira Pereira,
(a) Ivanir Shitine Viana, (a) Maria
Jose de Oliveira

PARECER TECNICO DO CONSELHO FISCAL

Membros Efetivos: Davi Messias Vieira Pereira, Carla Reis Martins de Melo,
Ivair shitine Viana
Membro Suplente: Maria José de Oliveira, Carmem de Souza, Gustavo Nogueira Rosa.
Temática: Analise para informação
com ou sem ressalva ou, reprovação das
contas do período referente ao exercício
financeiro de 2013 (01 de janeiro de 2013
à 31 de dezembro de 2013)
Diretores:

Presidente: JAIME RODRIGUES
FERREIRA
Tesoureiro: MARCIO SILVA CORREA
Documentos apresentados: recibos, movimento e extrato bancário, cópias de cheque, documentos de quitação de dívidas
junto aos órgãos federais entre outros.
Foram dadas todas as explicações para
os conselheiros presentes, sobre todos os
documentos apresentados;
Como foram efetuadas as arrecadações,

Nos documentos, o Conselho Fiscal atestou a correta aplicação dos recursos em todos os
meses do ano de 2013 e submetido à apreciação dos recursos e votação dos conselheiros.

como foram repassadas, formas de pagamentos e liberação de margens dos servidores para seus descontos em folha.
A Senhora Maria José de Oliveira conselheira suplente, substituiu a conselheira
efetiva Carla Reis Martins de Melo que

embora convocada não compareceu. Ficando o Conselho para analise, composta
da seguinte forma:
Membros Presentes Davi Messias Vieira
Pereira, Ivair shitine Viana, Maria José de
Oliveira
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ores no Serviço Público Municipal)

Sindicato discute com o prefeito Plano
de Cargos, Carreira e Salários
P
ela primeira vez a diretoria do
SINTRAM se reuniu com o prefeito Naílton Heringer desde sua
posse, o presidente Jaime Rodrigues
Ferreira (Jaiminho) disse ao prefeito
que o único assunto a ser tratado seria
a elaboração de um novo Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores
Municipais, segundo afirmou Jaiminho
os servidores de um modo em geral
encontram-se com salários defasados
ao extremo, sem progressão de letras
e outras situações que somente com a
elaboração de um novo plano poderia
se redesenhar o quadro do servidor municipal. O prefeito que também contava com a presença do Secretário Municipal de Administração João Hott e do
Assessor Jurídico D'angelo Maurício
propôs ao sindicato que não se criasse
de vez a comissão de que trata a Lei
municipal 2.418/04 em seu art.33 e
sim que o sindicato se encarregasse de

junto aos servidores municipais formar
uma comissão " especial" para trabalhar
na elaboração do Plano dada a complexidade que é a elaboração do mesmo,
houve a concordância dos diretores do
sindicato em função de se estar dando o
primeiro passo para concretização desse
que é sem dúvida alguma o clamor para
sanar em parte a clamorosa situação que
passa o servidor municipal.
O Presidente do SINTRAM Jaiminho
após esta reunião tratou logo de iniciar
reuniões em diversas secretarias para
que os servidores indiquem dois representantes de cada secretaria não só para
a comissão especial do plano de cargos,
carreiras e salários, bem como para
a formação dos núcleos do sindicato
para acompanhar a aplicação da Contribuição Sindical recolhida em Abril de
2014, forma esta que o Jaime Rodrigues
Ferreira achou para dar maior transparência aos atos do sindicato.

SINTRAM PREOCUPADO COM
O CONCURSO DO SAMAL

SINTRAM - Funcionários do SAMAL recebendo orientações para o concurso público

D

ando uma demonstração de prestação de serviços ao Servidor, o
Sindicato dos Trabalhadores no
Serviço Público Municipal se empenhou
em amenizar a situação dos servidores
que iriam prestar concurso junto aquela
Autarquia, as diretoras do Sindicato Maria José de Oliveira (Zezé) e Sônia Slayb
ambas também professoras atenderam ao
pedido do presidente Jaime Rodrigues
Ferreira e voluntariamente ministraram
aulas na sede do SINTRAM para os contratados que prestariam concurso. Foram

dias e dias de aulas e mesmo os servidores
tendo achado as provas aplicadas difíceis,
as professoras Maria José e Sônia Slayb
esperam que os que participaram de suas
aulas tenham tido êxito nas provas alcançando a pontuação necessária para aprovação. O Sindicato durante o período das
aulas ministradas forneceu todo material
didático e lanches para os servidores durante os estudos, agora é aguardar o resultado e torcer que os contratados se tornem
concursados para maior alívio profissional de cada um deles.

Sindicato discute com o prefeito Plano de Cargos, Carreira e Salários

SINTRAM QUER ESTENDER
PISO DOS PROFESSORES

O

Sindicato dos Trabalhadores
no Serviço Público Municipal
informou que os profissionais
da educação estão tendo tratamento
diferenciado. A assessoria jurídica
constatou que nem todos os profissionais estão recebendo de acordo com
o piso nacional da educação, ficaram
excluídos os secretários, pedagogos e
bibliotecários. Estes profissionais estão incluídos na "Lei do Piso", ou seja,
estes servidores também tem direito
de receberem os vencimentos proporcionais ao tempo trabalhado. No ano
de 2014 o valor definido para o piso
é de R$ 1.697,00 (um mil seiscentos
e noventa e sete reais) relativos à 40
horas semanais, sendo resguardado
1/3 da jornada para atividades fora
da sala de aula. “O problema está se
repetindo nos mesmos moldes do ano
passado. A Lei Municipal além de excluir os demais servidores não atingiu os índices de reajuste definidos
pelo MEC, portanto reivindicamos o
acertamento do piso dos anos anteriores, desde a sua vigência em abril
de 2011” informou o Dr. Glauber
Vidal que cuida das ações relativas
aos servidores filiados ao sindicato.
A ação é coletiva e beneficiará todos
os servidores que se encontram nesta situação. A assessoria explica que:
“a ação coletiva beneficiará todos os
servidores estando filiados ou não ao
sindicato, a diferença é que os filiados terão os resultados sem nenhum
custo, enquanto os não filiados terão
que futuramente contratar advogado para cumprimento da sentença,
porém já encontrarão meio caminho

Dr. Glauber Vidal

andado.” Outro ponto levantado
pelo sindicato é relativo ao reajuste salarial concedido a todos os
servidores do município no valor
aproximado de 7,32%, sendo que
estes não alcançaram os profissionais da educação, uma vez que no
entendimento do município estes
servidores só tem direito ao piso,
porém defende o sindicato que a
Lei Municipal não fez distinção
entre um servidor e outro, portanto
teria direito ao reajuste concedido
a todos os servidores somados os
valores do piso Nacional.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE
CONCEIÇÃO DE IPANEMA - mg
Município de Conceição de Ipanema – MG –
Aviso de licitação
PROCESSO ADMINISTRATIVO
0028-0004-0003-2014.
O município de Conceição de Ipanema, CNPJ
nº. 18.334.300/0001-72, torna público que realizará licitação na modalidade Tomada de Preço para
contratação de empresa para pavimentação em
bloquete sextavado de concreto 35Mpa, nas Ruas
Alexandre Rodrigues, Projetada A, Projetada B e
Projetada C, conforme edital. Data e horário de audiência de abertura de envelopes 16/07/2014, às
08:30 horas. Contato para obtenção do edital. Departamento de Materiais e Serviços no horário de
expediente, no telefone (33) 3317-1211. Conceição
de Ipanema – MG, em 16 de junho de 2014. Willfried Saar - Prefeito Municipal.
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA –
ATOS OFICIAIS.
Município de Conceição de Ipanema - TERMO
DE RESCISÃO AMIGÁVEL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO – EXTRATO – Distratante: Município
de Conceição de Ipanema – Distratado: MARCOS
DE ALMEIDA CARVALHO, CPF 734.577.286-15.
GP (Gabinete do Prefeito), 23/6/2014. Willfried
Saar, Prefeito Municipal.
Decreto Municipal nº 336, de 23.6.2014. Exonera
servidor ocupante de cargo público que menciona.
WILLFRIED SAAR, Prefeito Municipal de Conceição de Ipanema (MG), no uso de suas atribuições
legais, etc. e conforme à Lei 613/2005, decreta: Art.
1o Fica o servidor ANTÔNIO MARCOS BLUNCK,
CPF 033.219.276-83 exonerado do cargo de Diretor do Departamento de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema. Art. 2º
Esta decreto entra em vigor na data de sua publicação. Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. GP (Gabinete do Prefeito), 23/6/2014, Willfried
Saar, Prefeito Municipal.
Decreto Municipal nº 337, de 24.6.2014. Nomeia
servidor para cargo comissionado que menciona.
WILLFRIED SAAR, Prefeito Municipal de Conceição de Ipanema (MG), no uso de suas atribuições legais e conforme às disposições da Lei nº
613/2005,decreta: Art. 1o Fica nomeado MARCOS
DE ALMEIDA CARVALHO, CPF 734.577.286-15
para o cargo de Diretor do Departamento de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Conceição
de Ipanema. Parágrafo único. Para a posse no cargo o nomeado deverá apresentar a documentação
necessária e exigida por lei. Art. 2º Esta decreto
entra em vigor na data de sua publicação. Art. 3º
Revogam-se as disposições em contrário. GP (Gabinete do Prefeito), 24/6/2014. Willfried Saar, Prefeito Municipal
Decreto Municipal nº 338, de 24.6.2014. Nomeia
servidor para cargo público comissionado que menciona. WILLFRIED SAAR, Prefeito Municipal de
Conceição de Ipanema (MG), no uso de suas atribuições legais e conforme a Lei nº 613/2005, etc.,
decreta: Art. 1o Fica nomeado ANTÔNIO MARCOS
BLUNCK, CPF 033.219.276-83 para o cargo de
Assessor de Gabinete da Prefeitura Municipal de
Conceição de Ipanema. Art. 2º Esta decreto entra
em vigor na data de sua publicação. Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. GP (Gabinete
do Prefeito), 24/6/2014. Willfried Saar, Prefeito
Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MANHUAÇU
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.385.146/0001-68 - Rua Major Custódio, 96 - Centro - CEP 36.940-000 Fone: (33) 3373-1149

AVISO DE PRORROGAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Santana do Manhuaçu – MG, torna pública a prorrogação do prazo
para a entrega dos envelopes do Pregão Presencial nº0022/2014, Processo Licitatório nº086/2014,
cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA
PARA CONSERTO DOS VEÍCULOS, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E REFORMA DE PNEUS para o Município de Santana do
Manhuaçu/MG, em razão da alteração da Planilha;
ficando definida a data de 10 de julho de 2014, às
08:30 Horas, para a entrega dos envelopes. Local:
Rua Major Custódio, 96, Centro, CEP: 36940-000,
Santana do Manhuaçu/MG, informações pelo telefone 0xx33-3373-1149, das 13:00 às 17:00 horas.–
MG, 27 de Junho de 2014 - Prefeito Municipal João Batista Vieira de Assis.

ERRATA
A Prefeitura Municipal de Santana do Manhuaçu – MG, através de seu Presidente de Licitação
torna pública do Edital da TOMADA DE PREÇO
006/2014 cujo objeto é: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE
DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SANTANA
DO MANHUAÇU MINAS GERAIS: RUA MARIA
SEBASTIANA DE JESUS, RUA JOÃO PEDRO
DE ALCANTARA, RUA SÃO JOSÉ, RUA VINTE E
SEIS DE JULHO, RUA MANOEL IEL, RUA PEDRO
JOSÉ DE SOUZA, RUA DO BATISTA, RUA PROJETADA AS MARGENS DA BR 111 KM 51 - BAIRRO BOA VISTA E RUA DAS PALMEIRAS E JOSE
EVANGELISTA DA COSTA NO DISTRITO DE
SANTA FILOMENA EM CONFORMIDADE COM
O CONVENIO EMG SEDRU 659435 E PLANO
DE TRABALHO SIGCON Nº 659435/2013. Onde
lê - se ABERTURA MARCADA PARA 01/07/2014
às 08:30hs, leia-se, ABERTURA MARCADA PARA
04/07/2014 às 08:30hs. Santana do Manhuaçu –
MG, 27 de Junho de 2014. Joseane Caroline de
Abreu, Presidente CPL. Publique –se.

ERRATA
A Prefeitura Municipal de Santana do Manhuaçu
– MG, através de seu Presidente de Licitação torna
pública do Edital da TOMADA DE PREÇO 007/2014
cujo objeto é: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EMPREITEIRA GLOBAL PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
DA RUA JOSE DE ASSIS (SEDE) RUA NAIR ROCHA (SEDE) E EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SANTA FILOMENA, POVOADO DE SANTA

QUITÉRIA E POVOADO DE SÃO JOÃO DO CAPIM
NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO MANHUAÇU MG
EM CONFORMIDADE COM O CONVÊNIO MGI Nº
302/2014/PROMUNICIPIO E PLANO DE TRABALHO SIGCON Nº 663965/2013. Onde lê - se ABERTURA MARCADA PARA 01/07/2014 às 14:00hs,
leia-se, ABERTURA MARCADA PARA 04/07/2014
às 14:00hs. Santana do Manhuaçu – MG, 27 de Junho de 2014. Joseane Caroline de Abreu, Presidente CPL. Publique –se.

AVISO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 025/2014
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 091/2014
A Prefeitura Municipal de Santana do Manhuaçu –
MG, torna a público a abertura do Processo Licitatório nº091/2014, na modalidade Pregão nº025/2014,
na forma Presencial, tipo menor preço por item, regido pela Lei Federal nº10. 520, de 17/07/2002, Lei
Federal nº8. 666 de 21/06/1993 e suas alterações.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TRANSPORTE ESCOLAR. Abertura marcada para
16/07/2014 às 08:30 horas. O edital e seus anexos
encontram-se disponíveis na sede da Prefeitura
Municipal de Santana do Manhuaçu/MG, Rua Major Custódio, 96, Centro, Fone: (0xx) 33-3373-1149.
Santana do Manhuaçu. 27 de Junho de 2014. João
Batista Vieira de Assis-Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 026/2014
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/2014
A Prefeitura Municipal de Santana do Manhuaçu –
MG, torna a público a abertura do Processo Licitatório nº092/2014, na modalidade Pregão nº026/2014,
na forma Presencial, tipo menor preço por item,
regido pela Lei Federal nº10. 520, de 17/07/2002,
Lei Federal nº8. 666 de 21/06/1993 e suas alterações. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O MUNICÍPIO DE SANTANA DO MANHUAÇU/MG. Abertura marcada para
17/07/2014 às 08:30 horas. O edital e seus anexos
encontram-se disponíveis na sede da Prefeitura
Municipal de Santana do Manhuaçu/MG, Rua Major Custódio, 96, Centro, Fone: (0xx) 33-3373-1149.
Santana do Manhuaçu. 27 de Junho de 2014. João
Batista Vieira de Assis-Prefeito Municipal.

O Conselho Diretor da Organização Não
Governamental – Pró Rio Manhuaçu no uso
de suas atribuições legais convoca os sócios para participarem da eleição da próxima Diretoria para a gestão 2014/2016 a se
realizar no dia 15/07/2014 à rua Júlio Bueno, nº 413 às 19:00 horas em 1ª convocação e às 19:30 horas em 2ª convocação.
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Saúde pede socorro em Manhuaçu, alerta
Conselho de Saúde na Câmara de Vereadores

Saúde pede socorro

Durante sessão ordinária
da Câmara de Vereadores,
realizada nesta Quinta-feira,
Presidente do Conselho to Fora de Domicílio) funciona
26, houve apresentação de
Municipal de Saúde, Nel- somente até 11h da manhã, por
denúncias quanto à situação
son de Abreu, entregou na falta de funcionários que a Preprecária da Saúde, feitas pelo
reunião um documento da enti- feitura remanejou e não houve
Presidente do Conselho M.
dade (Ofício nº 060/2014), con- substituição; no setor de Fisiode Saúde, Nelson de Abreu,
tendo lista de 25 fatos/ denúncias terapia: fila de espera, veículo
que alertou: “a Saúde de Marelacionadas a irregularidades insuficiente para atendimento e
nhuaçu pede socorro”. Entre
constatadas na Saúde às mãos dos equipamentos sucateados; falta
os presentes, o Secretário M.
vereadores e pediu ajuda à Casa de humanização no atendimende Saúde, Dr. José Rafael de
Legislativa para que providências to; UPA sobrecarregada devido
Oliveira Filho; Diretora Adsejam tomadas. “Nem o arroz a municípios vizinhos fazerem
ministrativa do Hospital Cécom feijão está sendo feito. Está ambulatório na UPA e o não
sar Leite, Ana Lígia de Assis;
pior do que se imagina”, pontuou, cumprimento do horário dos méSecretário M. de Saúde, Dr. José Rafael de Oliveira Filho; Presidente interino, Anízio Gonçalves de
sobre o setor no município.
dicos das Estrategias de Saúde
Ex-vereadora e Conselheira
Souza e Vereador Eli de Abreu (1º Sec.).
Nelson relatou problemas da Família; aprovação de mais
de Saúde, Maria Imaculada Dutra, e o Presidente do pelo Conselho de Saúde - en- que todos estes deputados tra- quando a Prefeitura irá cum- como o precário funcionamen- uma equipe multidisciplinar do
gam realmente dinheiro para prir o Piso sancionado pela to dos exames de colonoscopia NASF, e a inexistência do Plano
Coamma, Vasco Fernando tre outros pontos.
Dr. José Rafael disse que a a Saúde. O que sabemos é que Presidente Dilma Rousseff, e endoscopia – gerando filas de Municipal de Saúde e a PrograMotta Rodrigues, além da
expressiva participação de UPA atende seis mil pacien- as eleições se aproximam”, no valor de R$ 1.014,00, para espera -; defeitos constantes no mação Anual de Saúde.
tes por mês e que se tornou lembrou Juninho
Nelson de Abreu solicitou que
agentes comu- aparelho de ultrassonografia;
funcionários do setor.
Ele
nitários. Outro providências para o atendimen- os vereadores deem total atenção
O Presidente da Câmara, um PSF gigante da região. Linhares.
ponto arguido to de cateterismo; providências ao relatório entregue, pois, a poMaurício de Oliveira Júnior, “A UPA precisa duplicar seu ainda perguntou
pessoal
e
sua
área
física”,
sobre
a
situação
pelo
vereador para as ESFs de São Pedro do pulação está sendo muito prejuressaltou que a população
pagamento
foi sobre centra- Avaí, São Sebastião do Sacra- dicada. Ele relatou ainda que já
precisa de soluções para os relatou. O Secretário cobrou do
lização do setor mento, Manhuaçuzinho e de Pal- encaminhou o documento para o
problemas existentes na Saú- maior apoio dos municípios de insalubridade
vizinhos.
“Custaria
para
uma
aos
funcionários
de RH (Recur- meiras do Manhuaçu, além de Ministério Público. “Não sabede. “É preciso diminuir a
secretaria,
como
a
de
Reduda Saúde.
sos Humanos) reformas das demais unidades de mos o que é feito com recursos
distância entre a maratonista
to,
por
exemplo,
nos
mandar
Sobre
a
indo SUS junto à Saúde; descumprimento da Lei do Fundo M. de Saúde, o que dedemanda e a cambeta estruOrgânica Municipal quanto ao veria ser obrigação do Conselho.
um
funcionário
ou
auxiliar
s
a
l
u
b
r
i
d
a
d
e
,
Administração. cumprimento de horário integral Nenhuma informação chega para
tura. Precisamos de soluções
nos finais de semana? Acho Gilson
César
O
Secretário por parte dos cargos comissiona- o conselho, desde a mudança do
e não apenas de
que não. Preci- c o m p l e m e n t o u
respondeu que, dos da Saúde, inclusive os médi- setor. Na UPA, pacientes ficam
justificativas”,
samos da ajuda que já encamide fato, parte cos (conforme acordo firmado); os finais de semana e feriado sem
alertou. Maurídos
políticos
da
nhara
dois
Redo setor – onde falta de médicos especialistas; o acompanhamento de médico.
cio encaminhou
região” afirmou. querimentos
à
se concentra o atendimento oftalmológico é só Eles precisam ficar lá, com agucópias do relatóEle relatou ain- A d m i n i s t r a ç ã o
arquivo -, será para crianças; estrutura precária lhas espetadas, tomando os medirio entregue pelo
da que a Saúde Municipal. “O
remanejada para e desumana no Raio-X do SUS; camentos administrados durante a
Conselho M. de
apresenta à Se- Secretário João
a Prefeitura.
necessidade de reforma nas de- semana”, denunciou.
Saúde à Câmara
cretaria M. de Batista
Gilson César (Gilsinho) defenHott Presidente da Câmara,
Ve r e a d o r e s pendências da Sec. de Saúde;
para os vereadoA d m i n i s t r a ç ã o (Administração) Maurício Júnior, repasPaulo César Al- falta de atuação da Vigilância deu a necessidade da abertura de
res, e, em seguios levantamen- disse em Outu- sou cópia do relatório do tino mencionou Sanitária no setor público; térmi- mais uma unidade ESF em Vilada, informou ao
tos daquilo que bro de 2013 que Conselho aos Vereadoa
necessidade no da construção da Farmácia do nova, ressaltando que o municíplenário a necesres e frisou a necessidao
setor
necessifoi
contratada
de
o Secretá- SUS; funcionamento do refeitó- pio possui uma população aproxisidade de se aude de soluções para os
ta, mas que cabe empresa
para problemas da Saúde no
rio acompanhar rio da UPA; frota sucateada de- mada de sete mil habitantes e que
sentar, passando
à Administração analisar a queso
atendimen- vido à falta de manutenção e gas- o único posto de saúde existente
município.
a condução dos
proceder
com
tão.
Mas,
até
to
prestado
na tos excessivos com terceirizados; já não é suficiente.
trabalhos para o
O Presidente interino Anízio
as compras. Em hoje nada foi feito”, reclamou UPA, para que a população médicos e enfermeiros das ESFs
Vice-presidente
não realizam visitas domiciliares Gonçalves de Souza informou
várias
questões
Gilson.
seja
bem
atendida.
Anízio Gonçalpor falta de veículos; Relatório que as denúncias serão analisadas
levantadas pelos
Vereador Fernando Lacerda
Cb. Anízio solicitou me- do 3º quadrimestre de 2013 ain- pela Comissão de Saúde, e, posteves de Souza Presidente do Conselho
vereadores o Se- solicitou informações especí- lhorias para o refeitório e o da não foi apresentado ao Cons. riormente, avaliadas em plenário
(Cb.
Anízio), M. de Saúde, Nelson de
Abreu, apresentou ofício
que assumiu a da entidade contendo 25 cretário alegou ficas do Secretário de Saúde banheiro da UPA e do SUS, M. de Saúde; cotas do laborató- para as providências cabíveis por
função de Presi- fatos/ denúncias relacio- serem necessá- sobre quanto o município re- visando humanização do se- rio diminuídas, mesmo com o parte dos vereadores.
rias consultas à passa, de recursos próprios, tor, com melhores condições aumento da população usuária;
(Ass. de Comunicação –
dente interino.
nadas ao atendimento
internet lenta; TFD (TratamenCâmara Manhuaçu)
Cb.
Anízio da Saúde em Manhuaçu. Assessoria Ju- para o Hospital César Leite e para os funcionários.
rídica e outros
convidou,
inicialmente, o Secretário M. setores do Município para
de Saúde, Dr. José Rafael, dar uma resposta satisfatória,
para se pronunciar. Este, sendo necessário um retorno
juntamente com técnicos da à Casa Legislativa.
Vereador Gilson César da
secretaria, apresentou em teCosta
reiterou mais uma vez
lão a estrutura atual do SUS
de Manhuaçu e um breve a necessidade de a secretaria
balanço das atividades de- disponibilizar o fornecimensempenhadas nos últimos to de combustível para enseis meses. Em seguida, os fermeiros e agentes de Saúde
vereadores fizeram diversos que atendem pacientes fora
questionamentos, cobrando da cidade. Gilsinho reclamou
informações sobre o atendi- da postura do Secretário M. A Câmara aprovou cinco Projetos de Lei, na sessão de Quinta-feira.
Funcionários da Saúde participaram da sessão legislativa
mento prestado a população de Administração, João Batista
Hott,
em
atrasar
ou
meslém de amplo debate sobre a situa- lhor análise do Legislativo), dois Reque- briel Gomes” à feira que funciona junto ao
na UPA (Unidade de Pronto
ção da Saúde, os vereadores apre- rimentos, dez Moções e 21 novas Indica- Estádio Municipal Juscelino Kubistchek.
Atendimento) e ESFs (Estra- mo bloquear compras necesciaram e votaram extensa pauta, no ções dos vereadores solicitando melhorias Absteve-se de votar o Vereador Rogério
tegia Saúde da Família), na sárias para diversos setores
Filgueiras Gomes (Rogerinho).
cidade e na zona rural; a im- da Prefeitura, principalmente decorrer da sessão legislativa desta Quinta- diversas para o município.
-feira, 26. O expediente foi conduzido pelo
Entre os Projetos de Lei aprovados, esNa palavra franca, Vereador Juninho Liplantação de programas dos a Saúde.
Vereador Jânio Garcia Presidente Maurício de Oliveira Júnior, tão o que autoriza a abertura de crédito es- nhares se pronunciou sobre a recente Sangovernos federal e estadual; a
situação da frota de ambulân- Mendes (Janinho) mencionou com a participação ativa dos membros da pecial ao Orçamento Geral do Município, ção da Presidente Dilma Rousseff da Lei
cia e demais veículos, além a reclamação de servidores Casa Legislativa. Também nesta reunião, a em favor da Secretaria M. de Administra- que concede porte de arma aos integrantes
Câmara aprovou Projetos de Lei, de auto- ção, no valor de R$ 60 mil (nº 043/2014 do quadro efetivo de agentes e guardas prida polêmica decisão da Pre- sobre atitudes de perseguição ria do Executivo Municipal, autorizando o – Executivo Municipal) e o Projeto de Lei sionais, mesmo fora de serviço. Linhares
feita
pela
Administração
Mufeitura de centralizar os setorepasse de recursos financeiros para a re- nº 044/2014 que autoriza o Município a mencionou que a medida é positiva para a
res de compras e contábil do nicipal.
alização de dois eventos tradicionais em estabelecer parceria com proprietários de segurança pessoal destes profissionais. InsVereador
João
Gonçalves
SUS junto à Administração
Manhuaçu: o Passeio Ciclístico “Em favor imóveis rurais para a realização de obras petor Linhares também comentou sobre o
Linhares
Júnior
questionou
o
Municipal – que tem resultada Vida” e a 5ª Corrida de São Lourenço.
de melhoria de estrada vicinal – este, rece- Concurso Público para Investigador da Poanúncio
das
emendas
viabido em transtornos diversos,
Foram
treze
Projetos
de
Lei
em
pauta
beu emendas -. De autoria dos Vereadores lícia Civil, que está com inscrições abertas
como a demora na aquisição lizadas por deputados para a (destes, cinco foram aprovados, cinco tive- Francisco Coelho de Oliveira e Juarez Cle- e oferecerá mil vagas.
de medicamentos e dificulda- Saúde, na apresentação feita ram ciência dada ao plenário e a três foram res Elói, foi aprovado o Projeto de Lei que
(Ass. de Comunicação – Câmara
de de fiscalização das contas pela Sec. de Saúde: “tomara submetidos a pedidos de Vistas para me- dá denominação de “Feira Livre Áureo GaManhuaçu)

O

Câmara apoia Passeio Ciclístico e Corrida de São Lourenço

A
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Morador de Manhuaçu demonstra sua paixão pela seleção brasileira

O

O Sr Zezinho é muito querido na rua em que mora, sempre gostou de esporte, jogou futebol, apitou também
e desde a copa de 1982 passou a enfeitar a rua

Sr José Ribeiro, carinhosamente conhecido por
Sr. Zezinho, desde sua
juventude exerce a profissão de
alfaiate, a reportagem do Jornal
das Montanhas foi conferir um
pouco da história de vida e da
paixão pelo futebol e em especial, pela seleção brasileira, da
primeira copa do mundo que
assistiu e da iniciativa de enfeitar a rua onde mora há 72 anos.
“A primeira copa que assisti foi
a de 1970, daí para cá procuro
não perder um jogo, mas devido
a profissão não dá para acompanhar todos os jogos da copa,
mas da seleção não perco e alguns outros mais importantes
procuro ver. De 1982 para cá
que tenho acompanhado mais
os jogos. Disse
O Sr Zezinho é muito querido na rua em que mora, sempre
gostou de esporte, jogou futebol, apitou também e desde a
copa de 1982 passou a enfeitar

a rua “nós resolvemos com ajuda dos vizinhos passar a enfeitar a rua, e quando vai se aproximando o mundial da Copa do
Mundo, somos cobrados pelos
vizinhos se vamos enfeitar a
rua. Esta iniciativa é uma motivação que traz para o povo
que além de ser bonito, alegra,
é muito bom ver uma rua enfeitada. No decorrer dos anos
as pessoas vão incentivando as
outras ruas, pessoas que vieram
aqui viram e levaram para outros lugares, procuramos enfeitar com bastante antecedência”.
Argumentou
Segundo o Sr Zezinho ele
começou a jogar futebol aos
13 anos de idade, e na época
Manhuaçu, possuía 13 times
de futebol e hoje, não tem praticamente nenhum, só os times
de futebol de bairros. Ele atuou
no futebol amador, foi jogador
do Vasco, (Vasquinho) de 1955
a 1958.

O futebol de hoje

D

e acordo com o Sr. Zezinho, a paixão pela seleção
vem mudando. A mídia faz as pessoas ficarem mais
bem informadas, ele não acredita
que exista a mesma paixão que
existia antes, hoje com o avanço
tecnológico as pessoas aprendem
a gostar, “hoje a gente vê, antigamente a gente só ouvia pelo rádio,
na minha idade com 78 anos, já
vi muitas seleções jogarem, mas
o futebol de hoje é diferente do
futebol antigo, eu vejo mídia, eles
divulgam uma coisa, outra, mas
se repararmos dirigentes, repórteres são todos novos, veja o caso
do Pelé, Tostão em 1970, não
tem nada a ver com o futebol de
hoje, preparo físico hoje é outro,
então cada um tem que conviver
de acordo com sua época, temos
que aceitar, viver o hoje porque
amanhã será diferente, mas está
bom, o povo precisa de alegria,
uma ilusão para viver, ninguém
vive sem ilusão. Comentou
Segundo Sr Zezinho, hoje tem
muitos jogadores, bons jogadores, no Brasil se destaca, Neymar
Júnior, na Argentina Lionel Mes-

si e Cristiano Ronaldo de Portugal, mas que não se compara ao
melhor jogador do mundo , que
em sua opinião é o Rei Pelé, ele
explicou que a TV hoje divulga
muito, cria um astro de um dia
para outro, antes isso não era
possível. Hoje esses jogadores
jogam futebol, uns melhores,
outros nem tanto, porque sempre
irá haver uns melhores que outros, porque ninguém vive sozinho ou joga sozinho, igual a Pelé
que é um dos melhores jogadores
que eu já vi jogar e dificilmente
irá aparecer outro, mas sem ajuda dos seus colegas não conseguiria nada. “Eu conheci o Mané
Garrincha pessoalmente, servi o
exército no Rio de janeiro na 13ª
Cia em São Cristóvão e sempre
estava no Maracanã assistindo
aos jogos. Manhuaçu tem 137
anos e muitas histórias que ainda não foram contadas, aqui já
vieram muitos famosos de todos
os níveis e culturas, o Garrincha
esteve em Manhuaçu juntamente
com outros jogadores do Rio e
neste jogo, eu atuei como bandeirinha”. Explica Sr Zezinho

Tirada no JK - de pé esquerda para direita: Curtido, Geraldo Maria,
Jesus, Renato, Zezito, Amilca. Agachado: Dezinho, Zezinho, José
Maria, José Carlos, Simão, Sebastiãozinho

Flamenguinho 1952. Da esq. p/ direita: Roimar, Edson Godoy,
Geraldo, Gilson, Marquinhos, Penachim, Claudio, Toninho, Cirio,
Zezinho, Carlinhos

Flamenguinho de 1951. Em pé esquerda para direita: Sebastiãozinho, Alcimar, Nilo, Zezinho, Marquinho, Círio, Sra. Aidê Pimentel.
Agachado: Joel, Peneis, Coquinho, Cícero, Semi

O filho Ronald quer manter a tradição

R

onald Ribeiro, Roninho, filho do Sr. Zezinho, vem continuando a missão de seu pai, com
a mesmo entusiasmo. Ele
que também possui uma paixão bastante especial pelo
exporte. “Desde 82, que foi
quando iniciamos enfeitar a
rua, eu sempre ao lado do
meu pai, hoje que ele não
está em condições eu venho
dando continuidade. Papai
está sempre ajudando, mas
algumas coisas ele já não
consegue fazer então eu assumi e com a ajuda dos moradores temos conseguido
dar continuidade. Pontuou
Roninho também é um
apaixonado pelo futebol
desde pequeno que ele gosta de jogar futebol, sempre acompanhando seu pai
aprendeu a gostar do esporte. “Eu procurei espelhar em
meu pai, é gratificante realizar este trabalho, o pessoal,
aqui da rua gosta, apesar de
que alguns que gostavam de
nos ajudar mudaram e hoje
é um pouco difícil, por causa da rotina de trabalho das
pessoas, o que nos favorece

é o fato da rua ser estreita,
assim fica mais fácil, aproveitamos para enfeitar a tarde depois que o pessoal chega do trabalho”. Conta
Segundo Roninho ele foi
um dos fundadores do Ipiranga e jogador do time,
tendo jogado em BH e São
Paulo, depois que o Ipiranga
acabou ele procurou trabalhar em outra área e lamenta que hoje já não exista o
mesmo patriotismo, “crianças vestindo camisa dos times adversários do Brasil,
as escolas que entoavam o
Hino Nacional, raramente
fazem isto. Na minha época toda semana na minha

Ronald e seu filho Davi Mageste Ribeiro

escola cantávamos o Hino
Nacional, hoje se cantar é
uma vez por mês, então isso

ai vai tirando das crianças
aquele amor à Pátria”. Finaliza
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POLÍCIA
POLÍCIA
Oficiais de Justiça cumprem determinação de reintegração
de posse na sede do Corpo de Bombeiros de Caratinga.

Oficiais de Justiça do Fórum de Caratinga cumprem
na manhã desta quarta-feira
a determinação de reintegração de posse na sede do
Corpo de Bombeiros Volun-

tários de Caratinga. A Ação
foi movida pela Prefeitura
de Caratinga.
Estão sendo devolvidos
ao poder público municipal
veículos, parte dos mate-

riais/equipamentos usados
no trabalho da instituição e
o imóvel situado na praça
da Estação. São ao todo oito
itens que constam na decisão.

Os materiais que pertencem ao Corpo de Bombeiros foram retirados do local
e estão sendo levados para
uma nova sede na avenida
Olegário Maciel. O presi-

Menores infratores foram apreendidos pela PM
por tentativa de roubo à mão armada

MANHUAÇU: Uma tentativa de roubo a um Posto
de Combustíveis resultou na
prisão de dois menores infratores. Um deles foi identificado como sendo o autor
de um assalto que aconteceu
no dia anterior.
No dia vinte e cinco de junho o solicitante, funcionário de um Posto de Combustíveis no centro da cidade,
acionou a Polícia por volta
das onze horas da noite, e
relatou que dois indivíduos,
cujas características foram
informadas à Equipe Policial, chegaram ao posto de
posse de um objeto metálico, aparentemente uma arma
de fogo. Um dos indivíduos
encostou aquele objeto nas
costas da vítima e anunciou
o assalto, levando do posto a
quantia de cento e cinquenta
reais. Em seguida fugiram

a pé em direção à Rua Luiz
Cerqueira, tomando rumo
desconhecido.
No dia vinte e seis de junho, outro roubo à mão armada foi registrado em um
Posto de combustíveis no
bairro Bom Pastor. O frentista do posto acionou a Polícia, por volta das dez horas
da noite e relatou que dois
indivíduos trajando roupas
escuras, com uma mochila
preta e uma arma de fogo
na mão chegaram ao Posto e
anunciaram o assalto. Como
não encontraram dinheiro
no caixa eles fugiram em
direção à Rodoviária, sem
levarem nada.
O fato foi repassado para
as viaturas do turno, juntamente com as características
dos autores. Uma Equipe
Policial localizou os menores infratores na Avenida

Salime Nacif. Eles foram
abordados e a arma, de fabricação caseira, localizada
em uma caixa dentro de uma
lixeira. A vítima reconheceu
a arma de fogo e a mochila,
utilizadas durante a ação. Os
dois menores, de quinze e
dezessete anos, foram apreendidos por tentativa de roubo à mão armada.

Como o modo de ação criminal aplicado neste roubo
foi o mesmo utilizado no dia
anterior a polícia entrou em
contato com o frentista que
estava trabalhando, no Posto
do centro da cidade, no momento do assalto. O frentista
reconheceu a arma e a mochila apreendida, bem como
um dos menores infratores.

Enquanto muito comemoravam a vitória da Seleção
Brasileira. Uma tragédia tira a vida de mais um
jovem em uma "guerra inexplicável".
O chão, na esquina da
Praça da Rodoviária, ficou
marcado pela tragédia.
"Enquanto muitos e a
maioria comemoravam a
vitória da Seleção Brasileira
em diversos pontos da cidade e em todo o País. Uma
inexplicável grotesca e ignorante atitude tira a alegria
da maioria e faz mais uma
vítima da inexplicável guerra do inexplicável".
"Não há palavras para
contar esse triste e inexplicável fato que vitimou mais
um jovem nessa guerra da
ignorância".

Em Carangola, na noite
de segunda feira 2 meliantes em uma moto abordaram
um jovem e atiraram 3 vezes
contra a sua cabeça. O jovem foi socorrido pelo Grupo de Bombeiros Voluntários de Carangola e chegou
em óbito no Pronto Socorro
da Casa de Caridade de Carangola.
Os autores fugiram em
disparada com a moto.
A PM isolou o local, faz
rastreamento para localizar
os autores do homicídio e
também solicitou o serviço
da perícia.

dente Fernando Lima garantiu a continuidade dos trabalhos, mesmo com a escassez
de recursos.
O processo que envolve Prefeitura e Corpo de

Bombeiros Voluntários de
Caratinga se mantém. A
instituição voluntária ainda
pretende recorrer da decisão.
Polícia e Cia

Um homem de 41 anos
morreu na noite de terça-feira (24), após um acidente na MG-108, na cidade de
Pocrane.
Segundo
informações
da Polícia Militar a vítima
pilotava uma moto, quando

atropelou um cavalo.
A vítima foi socorrida,
mais morreu no hospital da
cidade. O animal foi retirado da pista, e o dono do cavalo ainda não identificado.
Com informações: G1
dos Vales de Minas

Motociclista morre após
atropelar cavalo

Polícia Militar prende duas
pessoas suspeitas de tráfico
de drogas em Vilanova
Dois indivíduos, um de 23
anos e outro de 20 anos, foram presos no distrito de Vilanova, em Manhuaçu. Eles
são suspeitos de tráfico de
drogas na manhã de sexta-feira, 27.
Em cumprimento ao
mandado de busca e apreensão expedido pelo Juiz
de Direito da comarca de
Manhuaçu, a residência dos
investigados foi abordada
e juntamente com as testemunhas foi procedida buscas no interior da residência sendo encontrados os
materiais apreendidos que

caracterizaram o tráfico de
drogas realizado pelos investigados.
Dentre os materiais apreendidos foram encontrados
dois tabletes de substância
semelhante à cocaína, uma
barra prensada de substancia semelhante à maconha,
um revólver calibre .32, várias munições, celulares e
roupas.
Os suspeitos foram presos
em flagrante e conduzidos
juntamente com os materiais apreendidos para Delegacia as para demais providências.
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ENTRETENIMENTO

por

Preguiçoso

Pr. João Soares
da Fonseca

Dois sujeitos andando na rua.
Diz um deles, apontando para um
prédio enorme:
- Foi nesta empresa que eu tive o
maior desgosto da minha vida!
- Como assim?
- Entrei para pedir emprego… e eles
me deram!

jsfonseca@pibrj.org.br

De Deus não se zomba

Pai gênio
O pai pergunta: -Filho, você acha que
sua professora desconfia que eu te ajudo a fazer a lição de casa?
-Acho que sim, pai. Ela até já me disse que você deveria é voltar pra escola!
Diversão
O pai e o filho estavam se preparando
para ir pescar, e o pai pergunta:
- Filho, está pronto para a diversão?
O filho responde:
- Estou, mas a gente não ia pescar antes?

Viciado em internet
A mãe de um garoto estava preocupada porque ele ficava o dia inteiro no
twitter.
Então ela decidiu levar ele no padre...
Chegando lá ela explica a situação e o
padre pergunta:
- Menino, você segue Deus?
- Não sei, qual é o e-mail dele?

Dois baianos
Dois baianos a beira do asfalto, debaixo de uma palmeira tomando aquela
brisa do mar, com direito a água de coco.
Quando passou uma carro com moletes de dinheiro sobre um quebra-mola e
deixou cair um dos moletes espalhando
todo o dinheiro no asfalto, como o motorista não percebeu seguiu viagem.
Com todo aquele dinheiro espalhado
no chão. Um dos baianos olharam entre
si com aquele ar tranquilo e um deles
disse: - Ooohhh meu rei, se o vento bater pro nosso lado, nós tamo rico meu
rei.

CURIOSIDADES

MOSCAS - As grandes famílias das
moscas domésticas. Uma mosca doméstica vive cerca de três a oito semanas.
Nesse meio tempo, ela produz de 400 a
mil ovos. Toda essa fertilidade faz com
que uma fêmea possa ter seu número de
descendentes, enquanto viva, escrito com
treze dígitos (ou seja, cerca de um quatrilhão de parentes, entre filhos, netos e
bisnetos). Além de ter famílias muito
grandes, a mosca também é muito suja
para alguém do seu tamanho. Um único
espécime pode carregar consigo aproximadamente 1.250 milhões de bactérias.
ENLUADO - Para que ser enterrado se
você pode ser “enluado”? Uma empresa
americana, chamada Celestis Incorporated, tem tudo para ganhar o título de grupo funerário mais exótico do mundo. A
Companhia já enviou as cinzas de mais
de 100 pessoas para a órbita da Terra e
está planejando uma nova versão da cerimônia, um funeral na Lua, que deve estrear em dois anos. A empresa já tem inclusive sua primeira cliente, uma geóloga
que quer (queria) ficar no mesmo lugar
onde a Apolo 11 pousou.

CANTINHO DE FÉ

SETE ERROS

Golias, guerreiro profissional, foi derrotado pelo amador Davi, porque zombou de Deus, e de Deus ninguém
deve zombar. Deus nos criou, nos protege, nos sustenta,
nos abençoa, mas também quer ser levado a sério. Ele
quer que sua Palavra seja observada. Ele não é brincadeirinha de gente desocupada. A Bíblia deixa claro isso
quando diz: "Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus
vivo" (Hb 10.31). Quer ver só?
Os irmãos de José zombaram de Deus, venderam o
irmão como escravo e depois tiveram que se desculpar
com ele e reconhecer que ele era instrumento de Deus
para a sobrevivência deles (Gn 50.20).
Faraó zombou de Deus, caiu nas mãos do Deus vivo,
afundou e se afogou no Mar Vermelho com todos os seus
"carros e cavaleiros" (Êx 14.28).
Os cananeus zombaram de Deus, caíram nas mãos do
Deus vivo e sumiram da história (Dt 7.22-23).
O ambicioso Absalão zombou de Deus, do pai e do
país, caiu nas mãos do Deus vivo e morreu jovem, sem
trono e sem nome (2Sm 18.15).
Jezabel zombou de Deus, morreu e virou ração para
cachorro (2Rs 9.34-37).
O orgulhosíssimo Nabucodonozor zombou de Deus,
caiu nas mãos do Deus vivo e foi comer grama com e
como os animais (Dn 4.33).
Os conspiradores contra Daniel zombaram de Deus, e
foram devorados pelos leões da Babilônia (Dn 6.24).
Político inescrupuloso na corte persa, Hamã planejou
um Holocausto contra o povo de Deus, e foi executado
na própria forca que mandou preparar para o seu inimigo
(Et 9.24-25).
Deus é amor. Se você o temer e servir, ele colocará a
vitória nas suas mãos. Mas se você fizer como o povo de
Israel fez ao tempo de Jeremias, Ele revelará o outro lado
de sua pessoa, que você não ficará feliz em conhecer.
Davi venceu o gigante zombador. Venceu porque Deus
o fez vencedor. Quando, na trajetória de sua vida, aparecerem os gigantes zombando de sua fé e ameaçando a
sua vida, faça como Davi: enfrente-os em nome de Deus,
e Ele lhe dará a vitória.

ACADEMIA
KOMEIKAN

Rua Vicente de
Paula Reis, 23
Bairro São Jorge
(ao lado da Retífica)

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE
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Bia Antony convida o ex, Ronaldo
Fenômeno, para seu casamento
Bia Antony está separada de Ronaldo
Fenômeno, mas, ao contrário de outros
casais, não guarda mágoas. Prova disso
é que ela convidou o ex-marido para seu
casamento com Marcelo Ciampolini.
Aliás, não só o ex-jogador, mas toda
sua família foi convidada para o evento,
que vai acontecer em uma igreja de Caraíva, uma comunidade ribeirinha na Bahia, no dia 9 de agosto, segundo a revista “Época”.
Vale destacar que além de ter duas filhas com Ronaldo, Maria
Sophia e Maria Alice, Bia também preside a Fundação Criando Fenômenos, criada pelo craque.

Sting revela que não vai deixar herança para
os filhos: “Eles precisam trabalhar”
Se você acha que todos os famosos ricos acumulam bens para que os herdeiros possam ter
uma vida tranquila, ainda não soube da última
declaração do cantor Sting.
O artista, que é dono de uma fortuna estimada
em quase R$ 700 milhões, revelou que não pretende deixar uma poupança para nenhum dos seis
filhos, Eliot, Joe, Mickey, Jake, Fuchsia e Giacomo.
“Falei para ele que não terão muito dinheiro
para gastar porque já estamos gastando. Nós temos muitos compromissos. O que chega, gastamos. E não tem muito mais o que gastar”,
disse ao jornal “Daily Mail”.
Sting explicou que decidiu mostrar a importância da independência aos herdeiros, que têm de “trabalhar”. “Todos meus filhos sabem
disso e dificilmente pedem algo, o que realmente respeito e gosto.”
No entanto, o cantor garantiu que não vai negar ajuda, caso algum
deles precise realmente - mas que isso nunca aconteceu. “Eles têm
essa ética de trabalho, que faz com que eles busquem o sucesso pelo
próprio mérito”, completou.

Em novo endereço, Justin Bieber volta a
incomodar vizinhos com barulho e drogas
Justin Bieber começou a frequentar estudos da Bíblia, mas ainda não conseguiu colocar em prática os
ensinamentos. Tanto é que ele já está causando problemas em sua nova residência.
O cantor alugou dois apartamentos em um novo
condomínio de Beverly Hills, nos Estados Unidos,
no início deste mês, e os vizinhos já reclamaram diversas vezes do excesso de barulho e do cheiro de
maconha.
O incômodo teria sido tanto, que a polícia já esteve no prédio duas vezes. “O cheiro de maconha foi
permeando o chão, especialmente por meu corredor,
que é dividido com o apartamento de Justin”, denunciou uma fonte
ao site “TMZ”.
Alguns vizinhos também reclamaram que o artista convidou diversos amigos e fez uma festa no apartamento da cobertura, com
som alto, bar na sacada e muitas drogas durante a madrugada.
Em tempo: Justin Bieber decidiu morar na cobertura do novo condomínio e alugou também o apartamento no andar abaixo para sua
equipe.

Agostinho, de “A Grande
Família”, terá fim
surpreendente na série
O fim de Agostinho na série “A Grande Família” foi revelado. O personagem,
interpretado há anos por Pedro Cardoso, vai morrer. Nos últimos
episódios do famosos seriado brasileiro, que termina este ano, o
malandro vai para o céu, segundo o jornal “O Globo”. Lá, ele será
julgado por tudo o que aprontou ao longo desses anos. Em tempo, só
falta o último capítulo para os roteiristas escreverem.

Leonardo DiCaprio se nega a tirar foto com
fã em dia de seu aniversário
Discreto até mesmo com as fãs, Leonardo DiCaprio negou o pedido
de uma admiradora de tirar uma foto com ela no dia de seu aniversário.
O ator estava no clube Up &Down, em Nova York, nos EUA, com o
rapper Q-Tip e outros amigos quando uma loira, que comemorava seu
aniversário, teria se aproximado do grupo, segundo o “New York Post”.

Simpático, o galã até desejou feliz aniversário à
garota, mas quando ela pediu para tirar uma foto,
ele teria dito: “Desculpa, não hoje à noite”.
DiCaprio está trabalhando com Q-Tip e Jonah
Hill, com quem dividiu a cena em “O lobo de
Wall Street”, em uma série sobre o universo do
hip hop.

Sandy dá à luz seu primeiro filho
Na terça-feira (24), nasceu o primeiro filho de Sandy e Lucas Lima, em São Paulo.
A equipe da cantora anunciou a novidade no
Facebook da artista. “Nasceu nosso meninão!
Chama-se Theo Scholles Lima. Veio lindão,
com 48,5cm, pesando 2,9kg e cheio de saúde,
graças a Deus! A cesariana foi tranquila e estou
muito bem! Estamos felizes demais e loucos
para curtir cada segundo com nosso filhote!”
Os representantes da artista agradeceram o carinho dos fãs:
“Agradecemos desde já a compreensão de todos, pois, como já de
costume, queremos manter esse momento o mais pessoal, íntimo e
verdadeiro possível. A todos que mandaram tanto carinho e pensamentos positivos, muito obrigada, de coração! Deram certo!”.

Novo casal: Nicole Bahls e Diego Alemão
estão juntos, diz jornal
Parece que os dias de solidão de Nicole Bahls chegaram ao fim. A musa do
‘Pânico na Band’ estaria vivendo um
affair com o Diego Alemão. O romance
da modelo com o ex-BBB teria começado há uma semana. Segundo o jornal
‘Extra’, a dupla teria trocado beijos durante uma festa no Rio de Janeiro. Recentemente, a morena teve seu nome envolvido em um boato de que estaria namorando o jogador Emerson
Sheik. No entanto, a ex-Panicat jura que não beijou o craque. Nicole
não assume um relacionamento publicamente desde que terminou
seu namoro com o jogador Victor Ramos há mais de um ano.

Marido de modelo vista com DiCaprio
comete suicídio, diz site
A modelo Katie Cleary viveu um pesadelo
no último domingo (22). Ex-suposto affair de
Leonardo DiCaprio, a morena acordou com a
notícia de que seu marido, Andrew Stern, havia
se suicidado.
O empresário se matou com um tiro na cabeça dentro de uma academia na Califórnia. Segundo o site ‘TMZ’, Stern estaria sofrendo de
uma profunda depressão por conta da crise em
seu casamento com Katie.
Amigos do rapaz de 40 anos contaram ao site
que ele também enfrentava um grave problema financeiro.
Recentemente, a modelo anunciou que a dupla estava dando entrada no divórcio. A ex-participante do programa ‘American Next
Top Model’ voltou à mídia após ser vista circulando com o ator Leonardo DiCaprio durante o Festival de Cannes.

Grazi Massafera compra presentes de
aniversário para suposto affair, diz jornal
Grazi Massafera voltou a dar bandeira sobre o suposto affair com Erick Silva, na noite do último sábado
(21).
A atriz teria sido vista comprando peças de roupas masculinas no
shopping da Barra da Tijuca, no Rio
de Janeiro, no dia do aniversário do
lutador. A bela teria escolhido dois
pares de tênis e um casaco para presentear o possível namorado. Porém, na hora de pagar pelas peças,
Grazi teria percebido que estava sendo fotografada, e por isso, preferiu deixar as sacolas no estabelecimento, voltando depois para leva-las, de acordo com o jornal “Extra”. De lá, a atriz teria seguido para
sua casa, no Itanhangá, onde ela e Erick receberam alguns amigos
para comemorar a data.
Já na madrugada de sexta-feira (20) para sábado, o suposto casal
fez algumas postagens nas redes sociais um tanto quanto suspeitas.
Enquanto ela publicava uma imagem de balões de festa no Instagram, Erick postou uma foto com o filho com a seguinte legenda: “Passar os primeiros minutos do meu aniversário do lado desse pedaço de
mim é a melhor coisa do mundo...Para estar melhor só falta uma coisa”.
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Neto de Jamelão procura namorada em
após flagra de beijo em Débora Bloch
Depois de se separar da então esposa, Tamara
Fernandes, Jamelão Neto está em busca de uma
nova companheira. O cantor fez até um perfil no
Tinder, famoso aplicativo de encontros, para encontrar uma namorada. Para quem não sabe, o neto
do sambista Jamelão teve seu casamento arruinado
depois de ser flagrado aos beijos com Débora Bloch, no Prêmio da Música Brasileira, há pouco mais
de um mês. Na ocasião, ele se justificou dizendo
que o beijo era cenográfico, porém, Tamara não acreditou e colocou um fim na relação. “Nós estávamos passando por uma crise no
relacionamento, mas isso não dava o direito de ele fazer o que fez
comigo. Me senti muito humilhada. Ainda mais porque todo mundo
viu e ficou comentando. Ninguém teve coragem de vir falar comigo.
Era o dia do meu aniversário”, desabafou ela.

Príncipe Harry visita hospital de
reabilitação em Brasília
Como previsto, príncipe Harry desembarcou em
Brasília, nesta segunda-feira (23). Além de estar no
Brasil para acompanhar a Copa do Mundo, o rapaz
visitou um centro de reabilitação na capital do País.
O irmão do príncipe William foi visto no hospital Rede Sarah. A informação foi divulgada no
Twitter por Richard Palmer, correspondente do jornal inglês “Daily Express”.
‘Príncipe Harry voou até Brasília, tomou um
chuveirada rápida e é esperado em breve no hospital Rede Sarah para conhecer pacientes e equipe.
Os pacientes estão em reabilitação por problemas
neurológicos e ortopédicos. Muitos sofrem de paralisia’, escreveu.
Em seguida, o repórter divulgou uma imagem do ruivo no local.
Se desculpando pela má qualidade da foto, Palmer disse: ‘Desculpem, tirei de longe’.
Na próxima terça-feira (24), Harry é esperado em Belo Horizonte,
MG. Segundo informações, o príncipe irá assistir ao jogo da Inglaterra contra a Costa Rica no Mineirão e dará apoio à sua seleção,
apesar de o time já estar matematicamente eliminado da Copa do
Mundo.

Graciele Lacerda ‘esquece’ versão de Zezé Di
Camargo e revela tempo de namoro do casal
Graciele Lacerda, atual namorada de Zezé Di Camargo, contrariou a versão do sertanejo e revelou que o casal está junto há nove
anos. Em recentes entrevistas, o cantor havia garantido que os pombinhos mantinham o namoro há apenas
dois anos - tempo que coincida com o fim
do casamento com Zilu.
A afirmação aconteceu após uma seguidora provocar a jornalista no Instagram e
dizer que a morena estava com o artista por
“dinheiro e fama”. “Flor, eu não estou com
ele há nove meses ou nove dias. São nove
anos. Tempo suficiente para você conhecer
uma pessoa, não acha? Faz essa pergunta
para ele. Tenho certeza de que ele vai saber
responder melhor do que eu”, rebateu.
O cantor também respondeu à usuária da rede social, mas com
diversos palavrões. Logo depois, uma internauta sugeriu que Graciele queria engravidar de Zezé. Entretanto, a moça garantiu que,
por solicitação dela, o músico fez vasectomia há três anos.
“Para o seu governo, ele fez vasectomia a meu pedido há três
anos, porque eu não queria mais tomar remédio. E se eu quisesse
isso, já teria feito. Você está muito enganada, então é melhor ficar
calada. Fica com Deus, beijo”, finalizou.

Para alfinetar a Globo, Record paga R$ 10
mil por entrevista de Russo
No último domingo (22), a Record aproveitou para alfinetar a TV
Globo ao passar uma entrevista com Russo, ex-operador de áudio e
assistente de palco do canal, que foi demitido recentemente.
A emissora paulista pagou, no palco do “Domingo Show”, R$
10 mil ao aposentado. “É que eu não tenho a caneta, mas se tivesse
eu contratava o Russo’, disse Geraldo Luís ao entregar o cheque ao
veterano.
O ex-funcionário sofreu um infarto em março deste ano e foi afastado da Globo, que bloqueou seu crachá, impedindo que ele entrasse
no Projac, os estúdios do canal. A Record usou o fato para provocar
a concorrente e fez uma montagem do crachá do então funcionário
sendo quebrado ao meio. Durante o atração, o apresentador ainda
afirmou que Russo era ‘uma lenda viva da TV brasileira’ e ‘mais do
que funcionário, um patrimônio’.
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