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Câmara Municipal de Lajinha realiza
amplos debates em benefício da cidade
Prestação de contas do município
não agrada vereadores

Mesa Diretora Secretária Neura, Presidente Renato e o vice presidente Flávio Elias

D

urante sessão ordinária da 2ª Sessão Legislativa da 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Lajinha, realizada no dia
2 de julho de 2014, além de amplo debate sobre a situação
do trânsito da cidade e a necessidade de regulamentar as construções irregulares, pois foi constatado que alguns cidadãos invadiram passeios e ruas. Segundo a vereadora Neura muitas travessas e
ruas inteiras desapareceram em Lajinha ao longo do tempo.

PÁGS.

8, 9 e 10

Vereadores e Assessorias Contábil e Jurídica
da Câmara acompanharam a audiência.

A

udiência Pública para prestação de contas
do município referente ao 1º quadrimestre deste ano foi realizada na Câmara de
Vereadores, na tarde de Quinta-feira, 03. Logo
na abertura da reunião, o Presidente da Casa
Legislativa, Maurício de Oliveira Júnior saudou
os cidadãos e autoridades presentes, e, de imediato, passou a coordenação dos trabalhos para
a Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada
de Contas, composta pelos Vereadores Jorge Augusto Pereira
(Presidente), Francisco Coelho de
Oliveira (Relator) e Hélio Ferreira
Presidente Maurício Júnior questionou o porquê das informações prestadas pelo Secretário
(Membro) – que justificou ausênde Planejamento serem diferentes e não constar
cia. Entre os presentes, o Prefeito
na apresentação da consultoria da Prefeitura,
Nailton Heringer, membros do
no telão da Câmara.
secretariado municipal e cidadãos.
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EDITORIAL

CHARGE

Decisão judicial impede homenagem
ao deputado João Magalhães
A justiça recebeu a denúncia de uma reunião que haveria na
Câmara Municipal de Manhuaçu às 19 horas do dia 3 de julho de
2014, para uma entrega de Título de Cidadão Honorário para o
deputado Federal João Magalhães.
Centenas de pessoas saíram de suas casas, muitos de outras
cidades, deixaram seus afazeres para participar da homenagem.
Imagina um grande evento programado, não sei para quantas
pessoas, mas passaram por lá mais de 300 pessoas que não puderam ser avisadas, pois a justiça notificou o presidente da câmara
pouco tempo antes da solenidade, trazendo um grande transtorno
e prejuízo.
Por atitudes assim é que em nosso país o povo está desacreditado
da política e também da justiça.
Há certas atitudes de políticos que na primeira oportunidade
partem para o revide, certas insatisfações que por um motivo ou
outro, tiveram com seus funcionários ou adversários.
Sempre que há eleições e o vencedor toma posse de seu cargo,
muitas das vezes acontecem os desmandos que prejudicam um funcionário ou munícipe para dar lugar a outro, e nesta hora a escolha
recai sempre em alguém que durante a campanha não esteve de seu
lado, é assim que agem algumas pessoas que detém poderes para
nomear, transferir ou demitir.
Centenas de pessoas que chegaram Fale com a redação
até a Câmara de Manhuaçu não com- contato@jm1.com.br
preenderam o que originou a liminar
(33)3331-8409
assim em cima da hora, e a motivação
alegada pela justiça foi a mais questionada, mas em se tratando de decisão judicial e não havendo tempo
para recurso, foi cancelada a reunião, muitos perguntavam porque
a decisão judicial não deu outra alternativa para o caso.
O desrespeito as pessoas ainda é grande neste país, ainda mais
quando há uma disputa de poder político como há no momento em
Manhuaçu e quem está pagando caro com tudo isso é o povo, a cidade está desprestigiada pelo poder estadual e federal sem recursos.
Em nossa região vários casos já aconteceram de transferir uma
professora que dava aula perto de sua residência para uma escola
da zona rural bem distante de sua casa, tendo de enfrentar todos
os problemas possíveis com estradas de chão e sem transporte,
isso só para dar um exemplo. Onde existe o homem aí também
existe a imperfeição.
Quem pensa que só executivos e legislativos tomam atitudes
que desagradam as pessoas enganam-se. Ação judicial produzida
por liminares que envolvem pessoas, quase sempre gera polemica,
e as vezes não concorre para corrigir os erros que acontecem no
município.
O título, que foi aprovado na Legislatura passada, e iria ser
entregue neste dia representava o reconhecimento ao parlamentar
na defesa dos interesses do município de Manhuaçu.
A justificativa para a homenagem, segundo os vereadores, é o
trabalho que o deputado vem desenvolvendo em toda a região,
e principalmente, para Manhuaçu, sendo o interlocutor junto ao
Governo Federal para a conquista de recursos e benefícios para
a cidade.
Além do título, na ocasião a Câmara de Manhuaçu entregaria
uma moção de congratulações ao deputado João Magalhães pelo
empenho de recursos para o Hospital César Leite ao longo dos últimos doze anos. A moção foi aprovada pelos 15 vereadores atuais.
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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
Ao Jornal das Montanhas
Ao ler o texto "Meu tênis é
mais caro que o seu" de Rosely
Sayão, acredito realmente que
hoje estamos vivendo em um
mundo completamente consumista, onde o ter é mais importante do que o ser.
Após prestar bastante atenção
em meu filho, tive que concordar
com a autora em alguns pontos
e venho dizer que realmente as
crianças são julgadas pelo que
usam e aquelas que não possuem
o que está "na moda" são bem
humilhadas. Tudo isso é culpa da
mídia que lança um produto que
é apresentado como o melhor e

que se o adolescente não tem
é julgado como ninguém. Por
isso, em minha opinião, para isso
parar de acontecer, o primeiro
passo tem que ser nosso, os pais,
ao ensinar aos filhos que o caráter é mais importante do aquilo
que você veste.
Muito obrigado pela atenção.
Pedro Paiva (9º B)
Lixolândia, não!
Os municípios lutam para
manter suas ruas bem cuidadas e
fugir da ameaça do mosquito da
dengue. Na cidade de Manhuaçu
não é diferente precisamos do

apoio e participação da comunidade. Com as cidades mais
limpas será mais fácil combater
o mosquito da dengue, cabe aos
seus moradores a conscientização no sentido de dar sua parcela
de contribuição, evitando assim
que as cidades sejam transformadas em grandes "Lixolândias".
É dever de cada morador a responsabilidade da prática de bons
e novos hábitos, a fim de evitar
que suas casas e quintais fiquem
com aspecto de pequenos lixões.
E assim evitar a proliferação
do mosquito da dengue. Nossa
saúde é prioridade!
Renan Rossini
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Paulo Abi-Ackel recebe lideranças
políticas de Lajinha

D

eputado Federal Paulo Abi-Ackel recebeu em seu
gabinete o Prefeito Lucinho de Lajinha, o presidente
da Câmara, Vereador Renatinho e o Saulo, e o Cristiano. Conversaram sobre a situação política do país e da
região, as demandas do Município e, claro, sobre a Copa do
Mundo de Futebol.

A

Lei "Menino Bernardo"
entrou em vigor

lei “Menino Bernardo” foi publicada no Diário Oficial
da União e entrou em vigor, proibindo o uso de castigos
físicos e tratamento cruel como formas de correção, disciplina e educação de crianças e adolescentes. Conhecida também como a Lei da Palmada, ela determina que pais, responsáveis ou quaisquer integrantes da família que descumprirem
a norma recebam encaminhamento para um programa oficial
de proteção à família, tratamento psicológico ou psiquiátrico.
O projeto recebeu este nome no Senado em homenagem ao
garoto morto recentemente no Rio Grande do Sul. O pai e a
madrasta dele foram indiciados pelo crime.

Passagem do comando da PM de
Bom Jesus do Galho

terá que pagar R$ 100 mil por danos morais a uma mãe
cujo filho morreu por asfixia no parto, em Manhumirim, na
Zona da Mata. A decisão é da 9ª Câmara Cível do Tribunal
de Justiça de Minas Gerais (TJMG) e sentença é do juiz
da 1ª Vara Cível da Comarca de Manhumirim. De acordo
com a ação, foi apurada a responsabilidade do médico na
adoção de procedimentos durante o parto. Para se chegar à
conclusão do caso, foram anexadas ao processo cópias do
procedimento administrativo perante o Conselho Regional
de Medicina, que decidiu pela aplicação das penalidades
previstas no Código de Ética Médica, reconhecendo que o
médico não utilizou os recursos disponíveis para atender à
gestante. O médico contestou a ação, negando sua responsabilidade pela morte da criança, mas o relator do processo,
desembargador Moacyr Lobato, entendeu que a mãe lidou
com a imperícia do médico e que o atendimento a ela durante o parto não foi suficiente. Desta forma, a indenização
de R$ 100 mil foi mantida.

Vereadores de Luisburgo alertam
sobre qualidade da água
"A reclamação do povo é que a água
está muito amarela. Está manchando
muito as roupas e o prefeito falou que
ia dar uma solução, então estamos esperando. O povo continua cobrando porque está demorando. A gente queria ver
o que pode ser feito para melhorar isto
porque quando a gente vê uma mancha desta na roupa causada pela água,
imagina no corpo da pessoa", justificou
Adriana.
A vereadora lembrou ainda que
algumas pessoas têm condição de
comprar o galão de água, mas a
maioria não tem. "Algumas pessoas
têm condição de comprar o galão de
água tratada, mas não é todo mundo.
Melhorando a qualidade da água, irá
melhorar também a saúde do povo",
acrescentou.
O vereador Zizinho Damasceno
também comentou sobre o problema
e disse que tem solução. "A água do
rio de onde está vindo agora é mais
suja, mas vamos lutar para ver se a gente consegue captar a
água da Dourada, pois a qualidade dela é muito melhor", concluiu.

TSE decide manter número de deputados em Minas Gerais e em mais
12 Estados para eleição deste ano

R

Capitão Franco, Tenente Reginaldo,
Major Sérgio e Tenente Flávio

ealizou-se na vizinha cidade de Bom Jesus do Galho
a transmissão do cargo de Comandante do 5º Pelotão
PM Independente, 2º Tenente Flávio Batista da Silva
para o 2º Tenente Reginaldo Pereira Maia. A solenidade de
transmissão, dirigida pelo Major Sérgio Renato da Silva,
Comandante da 22ª Companhia de Polícia Militar Independente, teve participação destacada da Banda de Músicas da
Polícia Militar de Manhuaçu. Marcaram presença durante o
evento, pessoas ilustres convidadas, representantes da Polícia Militar da região, autoridades locais e regionais, prefeito bom-jesuense, Jadir José da Silva; prefeito de Raul
Soares, Célio David Nesce; juiz de direito de Caratinga,
Walter Zwicker Esbaille Júnior; vice-prefeito de Córrego
Novo, Joãozinho Laurindo, entre outros.

Médico terá que indenizar mãe em
R$ 100 mil por morte de bebê no
parto em Manhumirim.

O

juiz considerou que ele não usou todos os recursos
que podia para salvar a criança, o que foi confirmado
pelo Conselho Regional de Medicina. Um médico

O

TSE (Tribunal Superior Eleitoral) decidiu nesta terça-feira (1°), por unanimidade, manter para a eleição deste ano o mesmo número de parlamentares nas
bancadas dos Estados na Câmara dos Deputados. A decisão
foi tomada por unanimidade no início desta tarde, na última e rápida sessão do TSE antes do recesso do Judiciário.
Resolução do próprio TSE de 2013 alterava o tamanho das
bancadas de 13 Estados. As mudanças mexeriam no número de parlamentares na Câmara dos Deputados. Definição
sobre o tamanho de cada bancada é importante porque cada
partido político pode requerer o registro de candidatos para
a Câmara dos Deputados, Câmara Legislativa e Assembleias Legislativas até 150% do número de lugares. Apesar
de ter sido considerada inconstitucional pelo Supremo há
duas semanas, havia uma discussão pendente se a resolução
deveria valer somente este ano. Mais cedo, o STF (Supremo Tribunal Federal) foi contrário, por maioria, à manutenção da resolução somente em 2014. O voto decisivo foi
proferido pelo presidente do STF, Joaquim Barbosa, que
participou de sua última sessão como ministro da mais alta
corte do país. Barbosa criticou posturas semelhantes tomadas anteriormente pelo STF. "Tem se banalizado no nosso
sistema a seguinte prática, das mais bizarras: o tribunal declara inconstitucional, mas ao mesmo tempo modula efeitos
da decisão e mantém o status quo", afirmou Barbosa. "Tenho notado quanto pode ser nefasta essa prática, que tem
potencial de perenizar nossas mais críticas mazelas", disse

o presidente do STF. "Faz de conta que o Tribunal Superior
Eleitoral infringiu a Constituição, mas, por razões de ordem
pragmática, a inconstitucionalidade causada por ele, TSE,
valerá para as próximas eleições", afirmou. Para Barbosa,
"é papel dessa Corte fazer o que estiver ao seu alcance para
mostrar a necessidade de cumprir as leis, e não o contrário".
"É chegada a hora de colocar fim a esses malabarismos interpretativos que tem se tornado moda entre nós."

Delegacia virtual de Minas registra
perda de documentos

A

segunda fase de implantação da Delegacia Virtual da
Polícia Civil de Minas Gerais entra em funcionamento
hoje. O registro de perda e extravio de documentos e
de objetos pessoais vai poder ser realizado via internet, sem a
necessidade de ir a uma delegacia ou acionar a Polícia Militar
para confecção do boletim de ocorrência. Desde o fim de abril,
o sistema registra acidentes de trânsito sem vítimas.
O endereço é www.delegaciavirtual.sids.mg.gov.br.
No site, tem links para as páginas do Detran e Polícia Civil
de Minas Gerais. Podem ser registrados agora a perda de documentos como CPF, identidade, título de eleitor, carteira de
trabalho, cartões de crédito, cheques, objetos pessoais como
relógio, celular, equipamento eletrônico e animal, entre outros.

Martins Soares inaugura Junta do
Serviço Militar

D

urante a cerimônia, ainda aconteceram os primeiros
alistamentos militares de Martins Soares com os jovens
João Paulo e Carlos Henrique. A instalação da Junta
do Serviço Militar foi toda organizada numa sala da prefeitura, especialmente preparada para isso e com a facilidade
de acesso para portadores de deficiência. Durante sua fala, o
Tenente-coronel Gerken ressaltou a importância do apoio da
Administração de Martins Soares. “O Governo Municipal nos
auxiliou bastante nessa instalação. Além de prestar um serviço
aos jovens, estão contribuindo para a Nação”, pontuou.

Prefeitura de São Pedro dos Ferros
realiza leilão de veículos

C

om a chegada de novos veículos e máquinas a prefeitura
de São Pedro dos Ferros irá realizar um leilão de bens
antigos. O evento acontecerá no dia 11 de julho e todas
as informações poderão ser obtidas no link: http://www.lucasleiloeiro.com.br/bens/11/07/2014/P839/13:00

Prefeito da Zona da Mata mineira é
denunciado por compra de
remédios vencidos

O

prefeito reeleito de Durandé, na Zona da Mata, Lauro
Simão (PTB), e seu ex-chefe de gabinete Graciliano
Moreira Gomes Nunes foram denunciados pelo Ministério Público Federal (MPF) por comprar medicamentos
vencidos para distribuir para a população em postos de saúde.
A Justiça aceitou a denúncia e eles já são considerados réus
no processo, acusados de improbidade administrativa e de colocar em risco a vida da população. Os medicamentos eram
anti-inflamatórios e analgésicos adquiridos com verbas do
Programa de Atenção à Saúde, do governo federal. Segundo o
MPF, os remédios já foram comprados com prazo de validade
vencida, antes mesmo da realização da concorrência. Ao todo,
a prefeitura adquiriu cinco lotes de medicamentos, sendo que
quatro foram entregues vencidos, pelo preço de R$ 2.600.
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Tri-Objetiva - 106
Celso de Medeiros Costa (*)
"Saio tranquilo, com a alma leve"

ministro Joaquim Barbosa, 59, deixou o STF (Supremo Tribunal Federal) na última terça-feira (1º)

PESQUISA MOSTRA AÉCIO
E DILMA EMPATADOS NO DF
Pesquisa do Instituto Dados mostra empate técnico
entre a presidenta Dilma Rousseff (PT) e o candidato
a presidente do PSDB, Aécio Neves, entre os eleitores do Distrito Federal. Dilma aparece com 20,5%
das intenções de votos contra 20,1% do tucano Aécio. Eduardo Campos (PSB) tem 9,3% e a “zebra”
Pastor Everaldo (PSC) 2,4%. A soma daqueles que
não sabem em quem votar com brancos e nulos é
46%.
COMPARATIVO

deputado federal tucano com maior audiência nas
redes sociais, com quase 170 mil curtidas no Facebook.
DIFÍCIL GANHAR ESPAÇO
O deputado Daniel Almeida (PCdoB) compara a disputa da senadora Lídice da Mata (PSB) ao governo
da Bahia com a de Eduardo Campos (PSB), que
enfrentará nacionalmente a polarização entre PT e
PSDB.
CINE PASTELÃO

Em maio, Aécio Neves liderava com 24,5% contra
18,9% de Dilma Rousseff. Eduardo tinha 10% e Everaldo 2,9%.

Uma produtora de Hollywood vai filmar o pastelão do
jatinho com US$3 milhões aos jogadores de Gana,
que ameaçavam não jogar contra Portugal. Tudo isso
sob os auspícios da Receita Federal.

TERCEIRA IDADE

VESTIU A CAMISA

A maior diferença entre Dilma e Aécio está entre os
eleitores com mais de 60 anos: a petista tem 22,1%,
enquanto o tucano soma 30,1%.

O presidente do Solidariedade,
Paulo da Força (SP), decidiu enquadrar os dirigentes estaduais
do partido a fim de manter nos Estados apoio nacional à candidatura do tucano Aécio Neves (MG) à
Presidência.

JOVENS ADULTOS
A maior liderança de Dilma no DF está entre os eleitores entre 35 e 39 anos: 21,1% contra 16,2% das
intenções de voto para Aécio Neves.
REGISTRO
A pesquisa do Instituto Dados foi realizada entre os
dias 21 e 28 de junho, com 3 mil eleitores, e está
registrada no TSE sob o nº 189/2014.
DIRCEU É LIVRE PARA ARTICULAR
SUCESSOR DE JOAQUIM
A saída de José Dirceu da Papuda devolveu ao governo um dos seus principais articuladores nos bastidores, para decisões importantes, como indicações
para o Supremo Tribunal Federal. Fora da cadeia
e num escritório de advocacia, ele ajudará a fazer
a presidenta Dilma escolher o favorito dos petistas
para a vaga de Joaquim Barbosa no STF: o atual ministro da Justiça, advogado José Eduardo Cardozo.
ARREPENDIMENTO
Dirceu certa vez revelou a esta coluna que a escolha
de Joaquim é um dos maiores fatores de arrependimento do ex-presidente Lula.
SEM VASSALAGEM
Ministros nomeados por Lula, que não lhe prestaram
vassalagem, como Ayres Britto e Cezar Peluso, são
criticados pelos mensaleiros.
INDEPENDÊNCIA, NÃO
Dirceu também reclamou da independência do ministro Luiz Fux, que, nomeado por Dilma, votou pela
condenação dos réus do mensalão.
MAL NA FITA
O senador Randolfe Rodrigues (PSOL) acredita que
será árdua a tarefa da esquerda de reeleger o governador Camilo Capiberibe (PSB-AP), que apresenta
rejeição de mais de 70%: “Tentaremos juntar os cacos”.
BATEU RECORDE
Alvo de chacota no Congresso pela defesa dos animais, Ricardo Tripoli (SP) se tornou esta semana o

CORRENDO POR FORA
Sem acesso às imagens da Copa, a TV Cultura, de
São Paulo, investiu em programas com personagens
polêmicos, e o Jornal da Cultura chegou à liderança
da audiência adulta. “O público está mais exigente
e quer mais opiniões”, afirma o âncora da Cultura,
Willian Corrêa.
TRAJETÓRIA
Vem aí mais um filme bancado pela renúncia tributária das empresas ao governo, com a Lei Rouanet:
“Filha, mãe, avó e puta”. O problema será exibir o
título nos letreiros.
OPERAÇÃO VAPT-VUPT
O jatinho do presidente de Gana, que em 24h diz ter
“contratado” 72 policiais militares, 19 guardas municipais e 14 militares para a operação de escolta da mala
de dólares para jogadores da seleção, em Brasília.
PRORROGAÇÃO
Com a intenção de votos ancorada na Copa, diz pequisa DataFolha, a eleição de Dilma pode ir à disputa
de pênaltis no domingo, 13 de julho.

Poder sem Pudor
LAMA E DESERTO

Leonel
Brizola
estava em Natal
(RN), em campanha para presidente. No palanque, o
candidato do PDT
abusava de figuras de linguagem:
- O Brasil está no
atoleiro e precisa
de alguém para
tirá-lo da lama.
Nesse dia Brizola
parecia estar sem ideias e repetia, exaustivamente, que o
Brasil estava “atolado na lama”. Um bêbado que assistia a
tudo, sempre há um deles em comícios, gritou impaciente:
- O senhor, afinal, é candidato a presidente ou a trator?
Como estava mesmo sem inspiração, Brizola levou um bom
tempo respondendo à provocação.

Pra sexta!... Sem sesta!!...
Com cesta!!!...
1- Um dia da semana?
2- No dia o descanso emana??
3- Em dia, ajudando não só pessoa mana???

1 - Numa sexta que vem – § O
que estamos tratando, agora, não é
só uma brincadeira com a Língua
Portuguesa. É algo mais que isso! É
sério!!! Espero que você continue a
ler, refletir e atuar; começando: Na
6ª que vem ou na próxima, não em
qualquer seguinte, pensaremos o que
entregar de alimentos para a dispensa da Igreja via Junta Diaconal, no domingo de noite. §
Deixar para pensar nisso no domingo de tarde, e, mesmo
de manhã, e, mesmo, ainda, no sábado pode ser tarde. Então, mesmo sendo sexta um dia apertado, quando eu fecho
um periódico semanal, escrevo para este semanário e algo
também semanal para um periódico online;além disso, posso participar, de manhã, dum debate radiofônico ao vivo,
reprisado na manhã dominical, e, caminhar com o filho,
da tarde para a noite, ou, depois, no meio desta. § Então,
mesmo para quem não é sabatista – judeu, adventista do
sétimo dia et cetera! –, precisa evitar deixar para sábado!!!
No sétimo dia, os reformados puritanos da Grã-Bretanha
– anglicanos, batistas, congregacionais, independentes e
presbiterianos – entendiam que era dia para se preparar
para domingo, não deixando isso para a manhã dominical.
É u´a das lições que me lembro ter ouvido de d. Leomar
Caldeira Nogueira, debaixo dum extinto pé-de-manga,
nos fundos do templo presbiteriano (hoje, templo e casa
assembleianos) de Mundo Novo (...), ela que, com “séo”
Hélio Gonçalves Nogueira, ex-tio materno do ex-prefeito
imediato de Mutum, e ela prima paterna do ex-prefeito mediato, com os filhos, hospedaram-me um mês em Governador Valadares/MG, dispondo-se a fazê-lo mais, mas eu,
com “desconfiômetro”, fui para a pensão.
2 - Pr´uma sesta tem cem – § Eu não
tenho tido sesta (descanso após o almoço), em dia nenhum, principalmente nas
sextas, que, lembrei, é um dia apertado.
Sem sesta tenho tido nota cem? Não que
não seja nota cem, também, o descanso!!!
Teve época que u´a sesta me fez muito bem, especialmente
quando tive estafa, no último ano de curso de Teologia,
e, muito especialmente, num estresse há 10 anos. § Nessa
época, nem consegui me lembrar de obedecer ao cardiologista e nutricionista (um deles me exigiu ficar 40 minutos
em pé após o almoço!), cousa que obedeço hoje!!! § Tem
circunstância que u´a sesta tem nota 100.
3 - Nenhuma cesta pro bem –
§ Nenhuma cesta ou boa-obra é
para ganharmos o bem maior, que
é a Salvação, mas, por quê já a alcançamos. § Não estou fugindo ou
omitindo-me em algo tão importante, mas, pelo espaço, fico só com
referência bíblica, ao invés de citação disso. § Quis Deus
que O Espírito Santo usasse Saulo de Tarso, que se tornou
apóstolo Paulo, para ensinar sobre a graça através da fé e
as boas obras, da melhor forma (Ef 2.1-10); escrevendo a
Tito, Paulo mostrou que não são/soa “obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele [Deus]
nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do
Espírito Santo, / que ele derramou sobre nós ricamente, por
meio de Jesus Cristo, nosso Salvador”. (Tt 3.5-6). Então,
vê-se as boas-obras frutos, não semente!... Leia os textos
com atenção!!!...
1- O dia aproveitado!
2- O cochilo equilibrado!!
3- O beneficiamento integrado!!!
(*) O articulista é graduado em Teologia e pós em História
Eclesiástica livres, e graduando e pós-graduando, pelo MEC.
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Telecentro oferece cursos gratuitos

O

telecentro é uma instituição
que oferece cursos gratuitos
a pessoas com baixa renda, o
trabalho é feito de forma exemplar
e merecedor de reconhecimento, o
objetivo é dar oportunidades as pessoas que não tem condições para
pagar os cursos de informática. Os
cursos são aplicados de forma clara
para que qualquer pessoa possa aprender facilmente. Segundo o coordenador do Telecentro, Thalles Magno, o espaço está à disposição
da comunidade, oferecendo os cursos de informática básica, Word
digitação, internet, com acesso livre e gratuito.
Mesmo com essa oportunidade singular, muitas pessoas desistem de frequentar a sala Telecentro, enquanto outros não têm
interesse em buscar o conhecimento. “Esse desinteresse tem nos
deixado preocupados e, agora esperamos que os jovens possam
despertar para a busca do conhecimento e, atender a demanda de
mercado.
A estrutura que temos atende a oitenta pessoas, mas poucos estão participando atualmente”, relata o coordenador do Telecentro
Comunitário. O Telecentro se encontra na Rua Monsenhor Gonzales, ao lado do Sindicato Rural de Manhuaçu. Samara já frequentou o Telecentro e achou o ensino muito eficiente “tem muito
tempo que eu fiz e gostaria de agradecer ao Telecentro por ter me
ajudado a melhorar o meu currículo”.

S

O que devemos esperar dos
nossos governantes?

egundo uma reportagem veiculada há algumas semanas atrás
(no fantástico da rede globo), todos os brasileiros sabem, mas
não tem ciência exata do que acontece com o dinheiro público.
É um meio sujo de corrupção que suga o verdadeiro direito do brasileiro, de ter acesso à saúde educação e saneamento básico bem como
outras necessidades essenciais para a sobrevivência deste povo que
tanto trabalha para enriquecer este país, e conta como uma administração falha e das mais corruptas do mundo.
O poder da riqueza de nossos pais é tão grande que esta copa do
mundo realizada aqui no Brasil é prova mais do que o suficiente de
que nosso país é capaz de ter as necessidades básicas resolvidas em
um curto espaço de tempo, basta que as autoridades queiram.
Portanto o investimento e o tempo de realização das obras para a
copa no Brasil foi Recorde, comparada a que a saúde e a educação necessitam, sendo assim o que se fez em quatro anos para os jogos, não
foram feitos nem 10 % em 10 anos para a saúde e a educação neste país.
Temos que mostrar o que temos de bom para os brasileiros não
para os estrangeiros, afinal quem vive aqui somos nós brasileiros.
Hoje no Brasil tudo que se faz como recurso público tem interesse em comum com a politicagem. Até as empresas estrangeiras vem
aqui e adoram participar das roubalheiras desenfreadas em conjunto com nossos políticos sem escrúpulos, isso é soberbo visto que os
colocamos lá para servir ao povo, e eles manipulam a população de
forma assustadora.
Segundo a reportagem, uma parte de todas as obras realizadas no

Brasil, todas, são desviadas de 10 a 50 % de todo o valor para patrocinar campanhas de políticos, que corrompem a minoria para influenciar a maioria. Já tenho pleno conhecimento deste ato ilícito há
muitos anos, e você? Sabe algo sobre o assunto ou só já ouviu falar?
Vou citar um exemplo de como você, eu e todos estamos sendo
influenciados:
Supondo que em uma obra de 10 milhões em nossa região foi
realizada no ano passado e 10 % disto foi para o bolso de um dos
deputados empenhados na realização, os 10 % da um milhão, deputado vai acertar com o prefeito e vai dar a ele este valor, e o prefeito
vai assim distribuir parte desse dinheiro para seus cabos eleitorais,
vereadores etc, sendo assim 100 mil para cada, um, daí por sua vez os
vereadores vão dividir com seus cabos eleitorais os lideres comunitários, pessoas mais influentes nas comunidades para que influenciem
a população a votar naquele candidato e em seu grupo.
Resumindo, o nosso voto é manipulado e nem percebemos. Agora imagina o vício que isso gera para eles que não queiram sair do
poder.
Porque você acha que sempre estão os mesmos lá, ou seus familiares.
Que oportunidade tem um novo candidato com tal desigualdade
durante uma campanha eleitoral.
Por isso há tanta corrupção, porque eles são os mesmos e não
saem de lá nunca.
O que devemos fazer? Como fazer?
Somos milhões contra uma centena deles, nós é que pagamos impostos, vamos pensar bem, temos que mudar esta situação.
O que eu faço? O que fazemos?
ESCRITO POR SINESIO SOUZA

Lista de Projetos de Lei, Requerimentos, Moções e Indicações da Sessão Legislativa de 26/06/2014:
Projetos de Lei aprovados:
Executivo Municipal
*Nº 043/2014 - Autoriza a abertura de crédito especial ao orçamento geral do Município, em favor da Secretaria M. de Administração, no valor de
R$ 60.000,00;
*Nº 044/2014 - Aprovado com emendas - Autoriza o Município a estabelecer parceria com proprietários de imóveis rurais para a realização de obra
de melhoria de estrada vicinal e dá outras providências;
*Nº 046/2014 - Aprovado com emenda - Autoriza o Poder Executivo
Municipal a promover repasse de recursos financeiros ao Conselho M. de
Segurança Pública e Defesa Social (COMSEP), na forma de cota patrocínio, para realização do Passeio Ciclístico a Favor da Vida e dá outras
providências;
*Nº 047/2014 - Autoriza o Poder Executivo Municipal a promover repasse
de recursos financeiros ao Conselho M. de Segurança Pública e Defesa Social (COMSEP), na forma de cota patrocínio, para realização da 5ª Edição
da Corrida de São Lourenço e dá outras providências;
*VISTAS – Vereador Paulo Altino (nº 023/2014) – Cria a Secretaria M. de
Cultura e Turismo, altera a redação da Lei Municipal nº 2.414/2003, em seu
artigo 15, e dá outras providências (Substitutivo);
*CONTINUA VISTAS – (Nº 032/2014) – Dispõe sobre a cessão de dois
servidores públicos municipais ao Ministério do Trabalho e Emprego para
atuarem na Agência em Manhuaçu e da outras providências;
VISTAS – Vereador Fernando Gonçalves Lacerda – (nº 050/2014) Autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento geral do Município, em favor de diversas secretarias municipais, no valor de R$
18.170.146,50;
*CIÊNCIA – (nº 045/2014) - Institui o Diário Oficial Eletrônico do Município de Manhuaçu – MG e estabelece normas para envio, publicação e divulgação de matérias dos órgãos da administração pública direta e indireta
e dá outras providências;
*CIÊNCIA – (nº 049/2014) - Altera a Lei Municipal 2.418, de 30 de Janeiro
de 2004, e Lei Municipal 3.383, de 21 de Maio de 2014, corrigindo o símbolo
de vencimento do Operador de Máquinas Pesadas e Assistente Administrativo e dá outras providências;
CIÊNCIA – (nº 051/2014) - Dispõe sobre a cessão de servidor público
municipal para a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais e dá
outras providências;
CIÊNCIA - (nº 052/2014) - Altera as Leis Municipais nº 2.418, de 30 de
Janeiro de 2014, 2.896/2009 e 3.352, de 20 de Dezembro de 2013, e dá
outras providências;
CIÊNCIA – (nº 053/2014) - Dispõe sobre o Conselho M. de Políticas sobre Drogas – COMAD no Município de Manhuaçu e dá outras providências;
Francisco Coelho de Oliveira e Juarez Cleres Elói
Projeto de Lei nº 040/2014 – aprovado - (Vereador Rogerinho absteve-se
de votar) Dá denominação de “Feira Livre Áureo Gabriel Gomes”, a feira
livre localizada no Estádio JK e dá outras providências;
REQUERIMENTOS
Gilson César da Costa
*Nº 53/2014 - Requer ao Secretário M. de Saúde, informações sobre a
existência de programas ou projetos que atendam pacientes com autismo
no Município;
Maurício de Oliveira Júnior

*Nº 54/2014 - Requer ao Prefeito cópias do laudo técnico e o projeto de
arborização aprovado que orientou a retirada e substituição das árvores da
Praça Cinco de Novembro, respectivamente;
MOÇÕES

*Nº 236/2014 - Solicita a abertura da esquina entre as Ruas da Paz e Rua
Rio Grande, próximo ao cemitério municipal, com a construção de muro de
arrimo no local;
*Nº 251/2014 - Reivindica a criação de dois pontos de táxi no Distrito de
São Sebastião do Sacramento;

João Gonçalves Linhares Júnior, Eli de Abreu Gomes, Fernando Gonçalves Lacerda, Maurício de Oliveira Júnior, Anízio Gonçalves de Souza
*Pesar nº 67/2014 - Pelo falecimento do (a) Sr.(a) Gerli Rodrigues de
Aguiar, em 18/06/2014;

Rogério Filgueiras Gomes, Hélio Ferreira e Jorge Augusto Pereira
*Nº 237/2014 - Indica asfaltamento e construção de pista de ciclovia no
trecho que inicia na EM Ponte da Aldeia e termina na entrada da Vila Cachoerinha;

Legislativo Municipal
*Pesar nº 68/2014 - Pelo falecimento da Dona Rita de Andrade Pereira,
Mãe do Vereador Jorge Augusto Pereira;

Rogério Filgueiras Gomes
*Nº 238/2014 - Reivindica a colocação de quebra-molas na R. Manoel
Martins Pedro, em frente ao nº 131, B. Bom Pastor;
*Nº 239/2014 - Solicita a revitalização com a coleta da rede de esgoto
e construção de pista de ciclovia no ribeirão que liga a Av. Melo Viana até
o B. Matinha, sendo o projeto aprovado por um arquiteto e um paisagista;

Maurício de Oliveira Júnior, Fernando Gonçalves Lacerda e Anízio
Gonçalves de Souza
*Pesar nº 69/2014 - Pelo falecimento da Sra. Glória de Assumpção,
“Dona Glorinha”;
Anízio Gonçalves de Souza e Paulo César Altino / Eli de Abreu Gomes
*Pesar nº 70/2014 - Pelo falecimento do Sr. Diolindo Gomes, “Vulgo Diolo”;
Aponísia dos Reis
*Pesar nº 71/2014 - Pelo falecimento da Sra. Izabel Maria da Silva;
*Pesar nº 077/2014 - Pelo falecimento do Sr. José Vital Porfírio de Assis;
*Pesar nº 078/2014 - Pelo falecimento de Iasmim Pereira;
Eli de Abreu Gomes
*Pesar nº 72/2014 - Pelo falecimento do Sr. José Pedro Vieira;
Jorge Augusto Pereira e Gilson Cesar da Costa
*Pesar nº 73/2014 - Pelo falecimento da Sra. Margarida Silva Dutra;
Maurício de Oliveira Júnior
*Congratulações nº 74/2014 - Ao Sr. Governador Paulo Cézar de Oliveira, por ter assumido o comando do Distrito 4.580 do Rotary;
*Congratulações nº 75/2014 - Ao Sr. Francisco Everardo Pessoa, por ter
tomado posse como Presidente do Rotary Club de Manhuaçu;
*Congratulações nº 76/2014 - À Direção da Facig, pela realização do
Vestibular de Medicina;
INDICAÇÕES:
Paulo César Altino
*Nº 232/2014 - Reivindica recapeamento asfáltico na R. das Roseiras,
próximo ao nº 37, B. Nossa Senhora Aparecida;
Hélio Ferreira
*Nº 233/2014 - Solicita a colocação de iluminação pública em Vila Formosa;
*Nº 234/2014 - Indica obras de cascalhamento na estrada de acesso do
Córrego Boa Vista;
*Nº 235/2014 - Reivindica a colocação de guarda-mãos em duas pontes
do Córrego Boa Vista;
Juarez Cleres Elói

Jânio Garcia Mendes
*Nº 240/2014 - Reivindica a construção de quadra poliesportiva na Vila
Boa Esperança;
*Nº 241/2014 - Solicita ao Prefeito entendimento com a Secretaria de Esportes para que seja feito um planejamento a fim de disponibilizar transporte
gratuito para todas as equipes que disputarão o campeonato distrital 2014;
*Nº 242/2014 - Solicitar ao Prefeito entendimento com a Sec. de Esportes
para que seja fornecido uniforme e materiais esportivos para todas as equipes que disputarão o campeonato distrital 2014;
Aponísia dos Reis
*Nº 243/2014 - Reivindica a aquisição de birutas (instrumento que indica
a direção do vento para decolagens) para o aeroporto de Santo Amaro de
Minas, em função do desgaste natural das que estão em uso atualmente;
*Nº 244/2014 - Indica a contratação de Professor de Apoio para alunos das escolas municipais que precisem de acompanhamento e atenção
maior, de acordo com laudo médico;
*Nº 252/2014 - Solicita o contato entre o Executivo Municipal com a Energisa, para que seja providenciada a extensão da rede na R. Miguel Arcanjo
Brandão, em Santo Amaro de Minas;
Gilson César da Costa
*Nº 245/2014 - Indica estudo a fim de verificar a possibilidade de aumentar o valor do convênio da Prefeitura de Manhuaçu com a APAE;
*Nº 246/2014 - Reivindica a colocação de calçamento na Rua João Paulo
VI, Distrito de Vilanova;
*Nº 247/2014 - Indica a implantação de programas ou projetos que visem
o atendimento de pacientes com autismo no Município;
João Gonçalves Linhares Júnior
*Nº 248/2014 - Reivindica operação tapa-buraco na Rua dos Ipês, próximo ano nº 10, B. São Francisco de Assis;
*Nº 250/2014 - Solicita o asfaltamento da Rua do Paraíso, B. Santa Terezinha;
João Gonçalves Linhares Júnior e Francisco de Assis Dutra
*Nº 249/2014 - Indica a construção de calçada/passeio na Av. Melo Viana, no trecho compreendido entre o nº 95 e o nº 01, próximo à Agropecuária
Rural Leste, no B. Bom Pastor.
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PREFEITO PARTICIPA DA INAUGURAÇÃO DA CASA DE APOIO À GESTANTES DO HCL

Casa de Apoio Eva's fica na rua Lafayete Vasconcelos Sabido, no Centro de Manhuaçu

O prefeito de Manhuaçu,
Nailton Heringer, participou
da inauguração de Casa de
Apoio à Gestante e à Puérpera, na manhã de sexta-feira (4). Autoridades estiveram presentes ao local.
Quatro entidades parceiras
foram homenageadas durante a solenidade.
O local fica na rua Lafayete Vasconcelos Sabido,
no Centro, onde vão receber assistência e cuidados
especiais enquanto esperam a chegada do bebê. A
Casa Eva's é uma parceria
do Hospital César Leite e
a Secretaria de Estado de
Saúde.
Em breve discurso, Nailton ressaltou a alegria de
participar da inauguração
de um setor tão importan-

te para Manhuaçu. "É com
muita satisfação e alegria
que inauguramos esta Casa
da Gestante, que representa
um ponto de apoio e uma
referência para as mulheres.
Como cidade polo em saúde, sabemos de inúmeros
casos de mães que tiveram
seus filhos no caminho para
o Hospital, ou até mesmo
em casa, por falta de estrutura. Agora contamos com a
Casa Eva's, que vai oferecer
serviço humanizado com
assistência à gestante e ao
bebê de perto, monitorando
os problemas e cuidando da
saúde como um todo", felicitou o prefeito.
Com dez leitos, a casa
oferecerá suporte especialmente para mães de outras
cidades. Haverá plantão de

enfermagem 24 horas por
dia, sete dias na semana,
além da estrutura do hospital, que fica disponível para
atender as gestantes em todas as suas necessidades.
O provedor Sebastião
Onofre Carvalho explica

ESPERA FELIZ – Na
noite do da última sexta-feira
(27), ocorreu um encontro de
lideranças em Espera Feliz.
O prefeito, João Carlos Cabral (PPS) recebeu o deputado federal Paulo Abi - Ackel
(PSDB), deputado estadual
Sebastião Costa (PPS), Davi
Costa, pré candidato a deputado estadual, e o ex- prefeito de Manhuaçu, Sergio
Breder. O prefeito de Espera Feliz afirmou seu apoio e
agradeceu aos deputados a
contribuição à cidade.
O encontro contou com a
presença de diversas lideranças, entre elas, líderes comunitários foram homenagear aos
deputados, pelas conquistas

do município nos últimos meses, obras de infra-estrutura da
cidade. “São obras como asfalto, calçamento, agora o calçadão da cidade também foi
liberado, tudo que passou pela
mão dos deputados”, Agradeceu o prefeito.
O prefeito ainda afirmou
que a cidade precisa continuar a crescer “Vamos trabalhar
para a pré-candidatura do
deputado Paulo Abi-Ackel
nas próximas eleições, bem
como a do David Costa, filho do deputado Sebastião
Costa, a deputado estadual,
por que nossa cidade precisa de representatividade, nas
esferas estadual e federal,
só assim vamos continuar

em pleno desenvolvimento,
explica. Abi-Ackel ainda
agradeceu a recepção na cidade e falou sobre a alegria
de voltar ao município. “Rever os amigos e lideranças
do município, e observar a
transformação na infraestrutura de Espera Feliz nos dá
muito orgulho, pois podemos contribuir para a melhora da qualidade de vida
da população, quando participamos das ações políticas
para a liberação das verbas e
na indicação de emenda parlamentar que chegam para as
obras”.
O pré- candidato a deputado estadual Davi Costa ficou
entusiasmado com a recep-

que o HCL realiza mais de
200 partos a cada mês e está
concluindo as obras da UTI
Neonatal. O novo espaço
vem para complementar
essa rede de assistência às
mamães.
“A casa tem por finalidade

abrigar e oferecer hospedagem, alimentação e atendimento especializado à gestante que não precisa ficar
hospitalizada, mas necessita
de acompanhamento assistencial. Isso complementa o
excelente serviço que a Ma-

ternidade Eva Silva Dutra,
através de médicos, enfermeiros e demais profissionais já realiza”, comentou
Sebastião.
Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu

Paulo Abi-Ackel e Sebastião Costa são recebidos por grande público em Espera Feliz

Agora em Lajinha!

Festas

ção. “Vendo meu pai contar
suas histórias de sucesso e
idas e vindas no interior de
Minas, não imaginávamos
uma receptividade com tanta
gente assim, mas isso nos faz
acreditar que estamos no caminho certo e o trabalho está
apenas começando. Com o
apoio e a experiência dele,
vamos cada dia fazer o melhor”, agradece Davi.
Diário de Manhuaçu
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O
Sebastião Fernandes apresenta

FINANÇAS PESSOAIS: O “HIT” DO MOMENTO

H

á anos controlo minhas finanças através de uma
pequena caderneta que trago comigo sempre, onde
anoto todos os gastos durante o mês. No final, faço
a análise de tudo que gastei e onde poderia ter economizado,
confrontando o resultado com as receitas. Assim, eu corrijo no próximo mês possíveis desvios ou gastos supérfluos.
Todas as pessoas já sonharam, nem que seja por um minuto, em ser milionárias. Mas vamos enfrentar a realidade, a
maioria das pessoas não irá chegar nem perto disso. A maioria consegue chegar, no máximo, até a classe média. Não há
problema nenhum nisso, considerando o fato de que metade
da população mundial vive na pobreza. Nossa cultura valoriza o dinheiro e posses e isso promove uma necessidade de
“manter as aparências” para muitas pessoas. Elas querem ser
ricas, ou pelo menos parecer que são. Por causa disso, muitas pessoas fazem escolhas irresponsáveis quando se trata de
suas finanças, e muitas delas dão desculpas para isso. Veja, a
seguir, algumas das desculpas mais comuns dadas por quem
não tem responsabilidade com o seu dinheiro.

PRIMEIRA DESCULPA: SÓ SE VIVE UMA VEZ
A maioria das pessoas já ouviu essa expressão de que “Só
se vive uma vez!”. Não podemos negar que essa frase é realmente verdadeira e, em alguns casos, é até válida. Porém, é
importante saber o limite de aproveitar cada momento sem
pensar no amanhã. Essa atitude pode trazer problemas se
você começar a não pensar sobre as consequências de suas
ações, principalmente nos casos que envolvem dinheiro. Se
você acumular uma pilha de dívidas, você terá que passar
as suas próximas décadas pagando. Portanto, muito cuidado
na hora de usar a desculpa de que só se vive uma vez para
gastar de forma desenfreada.

SEGUNDA DESCULPA: PRECISO
IMPRESSIONAR AS PESSOAS
Como falamos no início, muitas pessoas sentem a necessidade de provar para as outras que elas têm dinheiro e podem
gastar. Entretanto, não é só porque você não mora em uma
casa enorme ou dirige um carro de luxo que você é bem-sucedido. Frequentemente, grande parte das pessoas que
gostam de ostentar os seus bens está se afogando em dívidas.
Não é melhor ter uma casa e um carro de acordo com as
suas possibilidades e não ter nenhuma dívida? Pense nisso.
A tranquilidade de uma vida financeira organizada é muito
melhor do que o prazer de ostentar. No caso dos novos empreendedores, é ainda mais importante saber controlar os
gastos para não se prejudicar.

TERCEIRA DESCULPA: NÃO ACHO
QUE O DINHEIRO SEJA IMPORTANTE
Se você pensa que “dinheiro não é tudo”, então provavelmente está sendo financeiramente irresponsável. Claro que
o dinheiro é importante! Mas se você acha que não é, pode
significar que não administra o seu com responsabilida-

de. Se você não acha que o dinheiro seja importante, são
grandes as chances de você não prestar a atenção em como
e onde está gastando-o. Esta falta de atenção vai trazer-lhe
problemas, pois se não houver organização as dívidas irão
se acumular.

QUARTA DESCULPA: TENHO TANTAS DÍVIDAS,
MAIS UMA NÃO FARÁ DIFERENÇA
Essa atitude é o que leva as pessoas a se endividarem a
cada dia mais. Pouco a pouco, uma pequena compra após
outra acaba se tornando uma grande bagunça. É uma espécie de vontade de comer um bolo de aniversário inteiro
em um dia, em pequenas mordidas. Cada mordida parece
inofensiva. Mas no fim do dia você percebe que comeu um
bolo inteiro. As compras parceladas são um grande problema na vida de muitas pessoas. Elas fazem compras e dividem em 10 vezes, por exemplo. As parcelas de valor baixo
dão a ilusão de que se está pagando um bom preço. Isso
faz com que as pessoas fiquem empolgadas e façam novas
compras, também parceladas. No fim, as parcelas que eram
pequenas, somadas se tornam uma bola de neve.

QUINTA DESCULPA: NÃO INVISTO
PORQUE É MUITO ARRISCADO
É verdade que qualquer investimento tem os seus riscos.
No entanto, se você está investindo para ter uma aposentadoria mais confortável ou para pagar a mensalidade da
faculdade de seus filhos, então essa é uma boa razão para
começar a poupar. Como diz o ditado, “quem não arrisca,
não petisca”. Então, se você está evitando uma estratégia que
poderia fazer render o seu dinheiro e trazer benefícios para
o seu futuro, talvez você precisa repensar suas ações. Todas as pessoas deveriam guardar uma parcela do seu salário,
mesmo que pequena. É uma forma de se preparar para algo
inesperado, como uma doença, um acidente, etc; Poupar
para adquirir um bem, como um carro ou um imóvel; Para
fazer uma viagem, Para abrir um negócio, etc. Guardar dinheiro não significa deixar de aproveitar o presente, estipule
um valor que não irá fazer falta a você e guarde. Depois de
um tempo você terá juntando uma quantia significativa e
verá que valeu a pena.
SEXTA DESCULPA: COMPRO A PRAZO PORQUE
TENHO MAIS TEMPO PARA PAGAR
As pessoas geralmente levam cerca de 30 anos para quitar
a compra de um imóvel e cerca de cinco anos para quitar
a compra de um carro. Essas são as compras normais que
a grande maioria da população precisa de um prazo maior
para pagar. No entanto, se trata de necessidades. Algumas
coisas que você compra, provavelmente, não são. Se você
está pensando: “Essa TV custa R$ 3.000,00, mas a loja diz
que posso pagar parcelas de pouco mais de 100 reais, então
eu posso comprar.” Pode ser que você não possa. Você deve
pensar se realmente precisa comprar o produto em questão,

assunto
finanças
pessoais
está na ordem
do dia. Entidades sociais, o
governo e até
as igrejas estão
preocupados
com os rumos
tomados pelo
endividamento
das famílias
brasileiras em
face das disponibilidades de
crédito fácil.
Estatísticas do
governo dão
conta que atualmente 40% dos brasileiros estão com dívidas
pessoais impagáveis.
Recentemente a Igreja Adventista lançou o seu
Curso de Finanças Pessoais para orientar os
fiéis de como se livrar das armadilhas e tentações do consumismo, com o lema: Reconheça
que Deus é a fonte de seus suprimentos; amplie
as suas rendas, controle os seus gastos e deixe
um legado. A seguir, transcrevo artigo adaptado
da Cygnus sobre o assunto.

e, o mais importante, calcular o valor em juros que terá que
pagar. Lembre-se que, quanto mais longo for o período para
pagar, maiores os juros serão. Na grande maioria dos casos
vale mais a pena esperar um pouco e guardar uma quantia
para dar uma entrada ou pagar a vista e conseguir um preço
muito mais baixo.

CONCLUSÃO
A responsabilidade financeira é o mesmo que a responsabilidade que você tem como pessoa. Você só precisa ter
a consciência de que as suas ações têm consequências, não
só para você mesmo, mas para outras pessoas também. Se
você gasta de forma desenfreada, uma hora ou outra terá
que encarar as dívidas e quitá-las. Por mais que o dinheiro
não traga felicidade, é impossível ser feliz sem tratá-lo com
responsabilidade. Para ter uma vida tranquila é preciso agir
com responsabilidade, sem deixar de aproveitar momentos
especiais, mas também pensando no futuro.
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Câmara Municipal de Lajinha realiza

D

urante sessão ordinária da
2ª Sessão Legislativa da 17ª
Legislatura da Câmara Municipal de Lajinha, realizada no dia
2 de julho de 2014, além de amplo
debate sobre a situação do trânsito da cidade e a necessidade de
regulamentar as construções irregulares, pois foi constatado que alguns cidadãos invadiram passeios
e ruas. Segundo a vereadora Neura
muitas travessas e ruas inteiras de-

sapareceram em Lajinha ao longo
do tempo. Os vereadores apreciaram e votaram extensa pauta, no
decorrer dos trabalhos. A sessão
foi conduzida pelo presidente Renato Rodrigues de Souza, com a
participação ativa dos legisladores
da Casa e de dois munícipes que
se inscreveram para participar:
José Augusto, um Sr. portador de
necessidade no campo visual, e o
carreteiro João Paulino.

Mesa Diretora Secretária Neura, Presidente Renato e o vice presidente Flávio Elias
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a amplos debates em prol da cidade
Presidente Renato Rodrigues de Souza

O

presidente ressaltou
o grande momento
que vive a câmara Municipal de Lajinha,
agradeceu aos ouvintes que
acompanham os trabalhos
através da 87.9, acreditando nesta cidade. Fazendo
uma análise de todos os
discursos proferidos pelos
vereadores. “Tem hora que
sonho, que nós estamos vivendo um novo tempo da
Câmara Municipal de Lajinha, por que? Eu acho que
estamos sonhando e tenho
quase certeza que esse sonho irá passar para o futuro, porquê hoje nós vemos
o trabalho dos vereadores
de oposição, sendo oposicionista ao governo e que
eu soube fazer daqui dessa
Tribuna, praticamente todas as vezes que eu tenho
a oportunidade de falar
eu sempre repito que se a
administração passada tivesse me ouvido, muitos
erros desse município não
teriam acontecido e tenho
a felicidade hoje de presenciar vereadores de oposição
sendo oposicionista ao governo entrando no debate e
muitas vezes concordando
como eu concordei como
o vereador Saulo Vereador Flavio e Celso, e isto
é inovação e um sonho de
consumo para qualquer cidadão que quer uma lajinha
melhor de boas administrações e grandes transformações porque os principais

O

Vereador Paulo Cesar,
ao ocupar a Tribuna
de Honra agradeceu os
munícipes presentes à reunião,
secretários e vereadores, bem
como aos que acompanham
através da emissora de rádio
de Lajinha que faz a transmissão das reuniões da câmara.
“Senhor presidente fazendo a
nossa reunião acontecer quero te parabenizar, porque não
tivemos oportunidade, Lajinha completou 76 anos de
emancipação política, como
foi publicado aqui no Jornal
das Montanhas do nosso amigo Devair, mas eu quero dizer
a todos que não vieram, que
não participaram da festa que
o Devair está de parabéns, viu
Devair você fez a matéria ficar
bonita. Segundo o vereador
Paulo Cesar ele foi procurado
antes da festa pelos vereadores Renato e Flávio pedindo
autorização para realizar a
festa no terreno do vereador.
“Eu falei com todo prazer,
pode usar, pode fazer a festa,
esteja a vontade, use e abuse e
faça a festa acontecer, mas não
sei quem esta assessorando o

favorecidos somos nós do
município de Lajinha mas
se analisarmos algumas colocações que foram trazidas
aqui hoje como por exemplo se nós falarmos daquela
área em frente o escritório
do Dr. Célio Camargo neste questionamento que está
sendo feito sobre uma área
que está sendo utilizada,
concordo plenamente, “dai
a César o que é de Cesar”,
se é de direito, que se use,
mas se não for de direito,
que devolva ao domínio
público, para que seja benéfico à todos. Agora eu
respondo duas perguntas ao
mesmo tempo, quando eu
ouvi um vereador cobrar a
participação dos vereadores do PMDB no poder atual, eu digo aos senhores, os

mesmos que cobram como
foi cobrado a participação do vereador do PMDB
na elaboração do projeto,
para construir um posto de
saúde no Palmeiras, nesse
momento não estaria sendo feito, mas graças a Deus
não perdemos a obra, vai
ser construído no Socapó
em uma região muito próximo e perto para o povo”.
Salienta o presidente.
Continuando o vereador
Renato propôs se reunir
com o prefeito para ver as
perspectivas do município
e colocar algumas pendências em dia, inclusive
os quatro ou cinco meses
atrasados que o governo
deixou, mas com tudo isso
o presidente acha que esse
momento está sendo muito
bom para o legislativo de
Lajinha, o vereador declara
que acredita nele, em seus
parceiros e no município,
“em nenhum momento fui
obstáculo para interromper a administração do ex-prefeito, eu contribui na
minha palavra, nas minhas
ações, se eu fui eleito para
representar o partido e o
povo, espero que sirva de
lição para todos. E que os
grandes debates desta casa
sejam feitos todos tirados
do coração, que sirvam
para unir todos e para buscarmos forças e ideias para
que Lajinha não despenque
ainda mais, e muito obrigado”. Conclui o presidente.

A

Vereadora Neura

vereadora Neura, em
seu pronunciamento
saúda os visitantes,
colegas, ouvintes da emissora de rádio. Com relação
as reivindicações do Sr João
a vereadora concorda e disse que esteve em todas as
reuniões que fora convidada
através do poder executivo,
CONSEP e Polícia Militar,
com reunião na prefeitura
com o assunto sobre a organização do transito, na época
inclusive o CONSEP, o Sr
Paulo disse que o município não tinha condições para
contratar engenheiro de trânsito . Segundo a vereadora,
a Policia Militar se dispôs a
dar sua contribuição e o município aceitou, então a partir
desse momento, começaram
a traçar suas metas para realizar o trabalho, após traçadas
as metas e ações, nós fomos
convidados e até convocamos
a municipalidade como um
todo através da bicicleta que
faz propaganda para mostrar
que ele conseguiu fazer, o
tenente deixou claro que ele
não era engenheiro de trânsito e que estava ali apenas
para dar sugestões naquele
momento, inclusive disse
que iria começar a fazer uma
propaganda, colocando faixas
e depois as placas adquirindo
experiência para ver como ficaria”. Diz a vereadora.
Segundo Neura houve também outra reunião, que aconteceu no supermercado Bento
e estava presente o proprie-

Vereador Paulo César

prefeito, vou ouvir os vereadores, e a festa me desculpe a
expressão não foi digna pelos
76 anos de Lajinha. A briga
foi entre vereadores, comerciantes e barraqueiros. Dizem
que o local da festa foi vendido por 12 mil, que sujeito de
Ibatiba saiu faturando 30 mil e
até vendendo o local das bar-

racas. Os barraqueiros que a
gente estava vendo, ali mesmo
faziam a higiene e tomavam
banho, o centro da cidade não
foi preparado para esta festa,
com toda a disposição com
toda a vontade que o prefeito
as vezes deveria ter feito e eu
só quero dizer aqui o seguinte
num trechinho que diz aqui na
página 09 do jornal fala sim
para nós a cobertura pelo jornal das montanhas ficou muito
bonita mas quem participou
no domingo principalmente o
cantor esteve lá, mas o povo
não apareceu. No sábado,
milhares de pessoas lotaram
a presidente Vargas no centro
de lajinha, quem veio viu que
o espaço que tinha para as pessoas lotar era 100m² ou dava
90m ² ali não cabe 400, 500
pessoas, como é que vai dar
milhares de pessoas”. Disse o
vereador Paulo César.
Respeitamos a opinião do
professor e vereador Paulo
César, mas a Av. Presidente
Vargas é bem extensa, nem
gosto de citar números em festa, mas vamos supor que a festa tenha ocupado apenas 200
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metros de comprimento por 6
de largura, só aí temos, 1.200
metros quadrados, o cálculo
folgado utilizado é de 4 pessoas por cada metro, só aí temos
4.800 pessoas.
Continuando o vereador
Paulo César declarou que ele e
o vereador Humberto fizeram
um requerimento à secretária,
já protocolado na prefeitura
municipal, solicitando da Secretária Municipal da Fazenda a Sra. Valeria Eugenia que
respondesse a respeito do estacionamento privativo que se
encontra em frente ao escritório do Dr Célio Camargo.
“Há muito tempo, quando
se chegava na Rua Capitão
Vieira, próximo à ponte ela
abria o paralelepípedo, tanto
para um lado, quanto para o
outro, e quando se chegava
ali, se via praticamente a outra
esquina, e vice e versa. Mas
o governo de 1988, resolveu
mudar esta rua, e eu já era vereador eleito nesse mandato.
A mudança ficou bonita fez
aqui uma rua de lazer não é
verdade?” Interroga o vereador

tário, que discordou de algumas sugestões e depois pode
ser que haja modificação para
o bem do município, a vereadora parabenizou o Sr. João
por ter tido a coragem de vir
a público colocar sua posição, poucos são aqueles que
tem coragem de vir e falar
de frente, a vereadora diz ter
visto a crítica no facebook, a
questão do lixo feita por João
Paulino. “No segundo momento eu quero falar sobre
uma coisa que arrasta Lajinha por muito, também como
vereadora no município não
quero que seja entendida
como crítica e nem rebater,
mas há anos estamos falando sobre essa questão que
as pessoas invadiram as ruas
do município e o município
não toma nenhuma medida,
eu como vereadora da outra
gestão visitei diversas vilas,
diversos vilarejos de lugares
que as pessoas se apossaram
dela dentro do município e
aumentaram as suas propriedades seus lotes e o município não tomou medida nenhuma”. Explica a vereadora
Nós que somos moradores
há muito tempo, onde está
a travessa ... está na mão de
quem? Do município é que
não está e eu vivo cobrando
isso tem anos, o município já
perdeu, onde que foi vendido? Tem documento de compra e venda? O município já
perdeu inúmeras vielas e ruas
para as pessoas que se sentem
dona do que não às pertence e
o município não toma providencia não é de hoje, está na
hora de tomar uma decisão,
não é porque estava errado
anteriormente que tem que
continuar e a vila Zé Omar
onde está? Nem placa tem,
e nós que fomos nascidos e
criados aqui sabemos disso
perfeitamente, então acontece o seguinte erramos no
passado se formos falarmos
no tripé nós temos três: um
médio, um antigo e um novo,
é preciso corrigir tudo e agora nós estamos falando aqui

de estacionamento certo, nós
precisamos estacionar nossos
carros, mas vamos ter que
melhorar e muito não é só a
questão do estacionamento Lajinha esta a 100, 200,
300 anos atrás de município
que talvez tenha o mesmo
número populacional nosso,
porque talvez façam vista
grossa nas coisas que acontecem porque fulano lá é meu
parceiro político eu não posso
fazer nada por ele então deixa
passar batido e depois vai ver
vai sobrar enguiço vai sobrar
problema sério no terceiro
momento eu quero falar para
vocês que preocupação maior
seria meu primeiro momento e eu visitando os bairros
semana passada eu visitei o
Bairro São Sebastião, Monte das Oliveiras e vou voltar
a repetir como eu avisava
ao prefeito anterior o Bairro
Honorato não resiste mais
as chuvas que vão acontecer
este ano, nós não podemos
falar que não vai chover e
nem que vai chover pouco ou muito mas se chover
conforme choveu dezembro
de 2013 o bairro Honorato
vai descer, abaixo da Rua
Sucupira não existe mais ela
foi tomada pelo barranco
que veio da Rua Sucupira e
não passa nem de bicicleta,
os únicos dois postes que tinham ficaram no meio da rua
porque a rua não existe mais
a próxima interferência que
tiver climática o bairro vai
vir para o asfalto, quero dar
só mais um alerta a atual administração como eu fiz um
alerta nas outras, olhar para
aquele povo é importante, o
bairro São Sebastião também
tem área de risco e é muito
importante fazer a limpeza, é
uma área de muitíssimo risco
você morar ali perto, há muita
gente menos favorecida que
reside nesses lugares, Sr. prefeito olhe com o coração porque o bairro Honorato vai vir
abaixo e nós precisamos fazer
lá todo serviço e resolver os
problemas desses moradores
porque já estão desalojados,
nem rua para entrar nas suas
próprias casas eles tem, esse é
meu principal assunto, Defesa Civil, olhe enquanto é tempo a situação do bairro Honorato porque se a chuva for
forte não tem mais jeito, na
subida do bar tem um bueiro
que está entupido há tempos,
precisamos desentupir tem
um caminhão de terra dentro
do bueiro se não desentupir
aquele calçamento que está
na subida para o bairro vai
vir no meio do asfalto e ai
nós vamos ter um problema
de ordem seria”. Concluiu a
vereadora Neura.
Continua página 10
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CANTINHO DE FÉ

Sr. José Augusto
Quanto mais democracia,
mais eficiência e é necessário em uma comunidade,
seja ela pequena ou grande
de uma organização, e às
vezes convivemos com algumas coisas erradas, até
mesmo despercebidas por
nós, porque o que não te
atrapalha, poderá atrapalhar
outra pessoa, veja as considerações do Sr. José Augusto, portador de necessidade
especial no campo visual,
fez suas reclamações aos
vereadores. “Uma boa noite a todos os presentes, eu
quero reclamar uma simples
coisa que é sobre as cadeiras
e mesas nas calçadas e isso
está me prejudicando, porque as vezes eu deparo com
essas mesas e tem gente
sentada e tem carro encostado na calçada, eu tenho
que sair no meio da rua para
passar e se uma carro me
pegar quem está errado? Eu
estou errado agora, e faço
uma pergunta: é certo essa
situação? É certo essas cadeiras ficarem nas calçadas
ou é errado? É proibido ou
não, se for proibido porque
essas mesas continuam nas
calçadas?.
O vereador Elias fazendo um aparte disse “Sr
José augusto nós fizemos
uma reunião com os co-

Vereador Elias

merciantes e ficou decidido
que após as 19 horas eles
poderiam usar as calçadas
até então, nós ainda não tínhamos deparado nesta casa
com um problema igual ao
que o senhor está trazendo,
agora temos que olhar com
carinho, eu também tenho
uma pessoa com deficiência
visual em casa e eu sei o que
eu passo com ele e imagino
o que o senhor passa, nós temos que rever o que nós já

fizemos e concertar o erro,
vamos unir a bancada e vamos rever esse problema,
porque até então ninguém
tinha vindo reclamar”. Ressaltou o vereador Elias
Continuando o Sr. José
Augusto “então gente é essa
minha reclamação eu não
tenho carro o meu carro é
as minhas pernas graças a
Deus e eu dependo das calçadas o meu caminho é de
casa para a igreja e da igreja para casa, vocês não me
veem em festa, mas a calçada eu dependo dela para
mim andar, então se for
possível por favor mude, é
difícil para mim porque eu
ando como uma criança e as
vezes eu tenho que pensar
para mim e para ele, muito
obrigado a todos por terem
me ouvido eu agradeço por
isso.” Finaliza Augusto.
Presidente Renato – nós
que agradecemos e logicamente, tem sim um código de postura, e é ele que
rege as normas e todas as
regras de ocupação do espaço publico, então só para
os senhores terem noção
foi citado aqui da insatisfação dos comerciantes
das barracas da festa serem
na calçada, agora estamos
aqui assistindo ao vivo esta
situação de um munícipe

por

Pr. João Soares
da Fonseca
jsfonseca@pibrj.org.br

Sangue bom

José Augusto

insatisfeito com as cadeiras
e com as bancas de lojas
também que colocam nas
calçadas, os comerciantes
reclamaram, eu mesmo fui
questionado sobre as barracas na calçada, mas na hora
esquecem de ver o direito
do cidadão, do deficiente
visual que necessita de se
transitar, não se tem noção
do espaço que é direito de
qualquer cidadão de usar a
calçada.

Os vereadores da câmara municipal de Lajinha Paulo César, Saulo, Celso, Gustavo, Humberto e Fonsequinha

O

carreteiro
João
Paulino ocupou a
Tribuna da Câmara
para levar aos vereadores
sua insatisfação pelo fato
que agora ele é obrigado a
fazer 5 manobras para chegar até sua casa, na cidade
de Lajinha. Diante do impasse ele resolveu procurar
a Câmara de Vereadores
para expor seu problema.
“A Rua Herculano Ker não
é fácil e no dia eu até falei,
tenente, para passar ali, eu
vou ter que passar porque
agora é lei, bem ou mal
vou ter que passar porém,
se tiver um veiculo estacionado em frente o quartel por exemplo dificulta a
passagem, ele me disse que
não ia ter veículos estacio-

João Paulino
nados e por incrível que
pareça ontem (1/6) foi a
primeira vez que eu passei
numa “costela de minhoca” longe da viatura de policia e enfrente o joalheiro
tinha um Corsa Classic
estacionado bem na esquina, eu passei com muita dificuldade e por pouco não
esbarrei a carreta, se tivesse arranhado um dos dois
carros quem pagaria? Se o
pneu meu tivesse estourado
ele custa R$ 1.500 reais, a
carreta tem 18 rodas se estourar um a viajem foi para
o beleleu, geralmente nas
esquinas, alias nos joelhos
costuma estourar, mas eu
não estou falando isso me
defendendo porque eu sou
carreteiro, estou querendo

falar isso porque gostaria
que o transito de Lajinha
melhorasse. Eu passo três a
quatro vezes aproximadamente aqui, quando eu passava enfrente o banco Itaú
eu não dobrava meu caminhão nem uma vez agora
eu faço quatro manobras
perigosas, porque perigosas? Quando agente curva
uma carreta ela torce toda,
corro o risco de quebrar a
balança da minha carreta
sem falar que eu estou correndo o risco de amassar o
carro de alguém, porque as
curvas são bravas enfrente o posto tem um quebra
molas já dificulta eu tenho
que fazer quatro manobras
perigosas”. Declara João
Paulino.

"Conta uma lenda que certo artista havia descoberto
o segredo de um vermelho extraordinário, que os outros
artistas não conseguiam imitar. O segredo de sua cor
morreu com ele.
Após a sua morte, porém, descobriram-lhe no peito
uma ferida antiga, sobre o coração. Isso revelou a fonte
do inigualável tom de suas pinturas.
A lenda ensina que nenhuma grande conquista poderá
ser feita, nenhum alto ideal será alcançado, coisa alguma
de valor será realizada em prol do mundo, a não ser a
preço de sangue vertido do coração!" (Cowman, Lettie.
Mananciais do Deserto. Belo Horizonte: Editora Betânia, meditação do dia 7 de novembro).
Nas mais de 450 vezes em que emprega a palavra "sangue", a Bíblia o associa com a própria vida. Derramar
sangue era, para o hebreu, o equivalente a tirar a vida.
Dar o sangue significava dar a vida.
O perdão que desfrutamos não foi adquirido com moeda podre. Tanto nos amou Jesus que chegou ao ponto de
comprar a nossa liberdade, oferecendo, como pagamento, a sua própria vida, o seu próprio sangue. Como disse
Pedro: "Sabendo que não foi com coisas corruptíveis,
como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã
maneira de viver que por tradição recebestes dos vossos
pais, 19 Mas com o precioso sangue de Cristo, como de
um cordeiro imaculado e incontaminado" (1Pe 1.18,19).
O Cordeiro de Deus se deixou pregar na cruz, oferecendo-se como sacrifício derradeiro e definitivo, pagando de
uma vez por todas o preço da nossa redenção. Os crentes
descansam agora na certeza de 1João 1.7: "...se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns
com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos
purifica de todo o pecado". Por isso, em nossas igrejas
nos unimos ao poeta ao cantar: "Do teu pecado te queres
livrar? Seu sangue tem poder, sim, tem poder. Almejas
tu do maligno escapar, Seu sangue tem este poder. / "Há
poder, sim, força sem igual / só no sangue de Jesus...".

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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Mais uma filial da Mercearia e Açougue do Carlinhos

A inauguração da terceira
filial da Mercearia e Açougue do Carlinhos aconteceu
dia 27 de junho no Bairro
Baixada em Manhuaçu, varias pessoas foram prestigiar
o evento e marcar presença
na inauguração, a família do
Carlinhos estava presente
colaborando com a organização do evento. Antônio
Carlos mais conhecido como
Carlinhos disse “estou muito
feliz com a inauguração de
mais um supermercado e tenho ótimas expectativas com
o local do estabelecimento,
já convivi muito com a baixada e sei que é um ótimo

local para um supermercado
e é bem movimentado, agora
só precisamos trabalhar mais
para confirmar o sucesso do
mercado. Agradeço primeiramente a Deus que permitiu
o novo sucesso e quero agradecer também a minha família, amigos, clientes e toda
imprensa que está nos prestigiando”. Manhuaçu cresce a
cada dia e sempre é bem vindo mais um mercado, onde
trás muitas expectativas para
a população, além poder
comparar os preços e ter um
melhor resultado para a vida
financeira, oferece mais empregos a nossa sociedade.

Inaugurada a terceira filial da Mercearia e Açougue do Carlinhos,
aconteceu dia 27 de junho no Bairro Baixada em Manhuaçu

A família "Mercearia e Açougue do Carlinhos" felizes com a
inauguração da terceira filial em Manhuaçu

Pimentel e Andrade registram candidatura e se comprometem
com um programa de governo com participação dos mineiros
cio Magalhães, ex-secretário
de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, adiantou
que, caso eleito, Fernando
Pimentel irá destinar 12%
do orçamento para a Saúde,

conforme determina a Constituição.
“O atual governo deixou
de colocar bilhões na Saúde, mesmo depois do Termo
de Ajustamento de Conduta

assinado com o Ministério
Público. Nós assumimos esse
compromisso, que vai significar R$ 1 bilhão a mais no
orçamento para a Saúde. Nos
últimos 12 anos, nem um lei-

to público foi aberto, temos
oito esqueletos de hospitais
regionais. Vamos coloca-los
para funcionar dentro de uma
estrutura regionalizada”, disse.

ACONTECEU TAMBÉM COM NEYMAR

Acompanhado de lideranças de todos os partidos que compõem a Coligação Minas Pra Você, candidatos apontaram a Segurança, Saúde e Educação como os temas prioritários no programa de governo da chapa que disputa o Palácio Tiradentes

O

candidato do PT ao
Governo de Minas Gerais, Fernando Pimentel (PT), e o candidato a vice,
Antônio Andrade (PMDB),
registraram na manhã de hoje,
no Tribunal Regional Eleitoral
(TRE-MG), a chapa da Coligação Minas Pra Você.
Acompanhado de lideranças dos partidos que compõem a aliança - PT, PMDB,
PRB, PCdoB e Pros -, Fernando Pimentel afirmou que
irá iniciar seu programa eleitoral apresentando para os
mineiros as propostas recolhidas nos últimos meses no
interior do Estado.
“Vamos mostrar aquilo que
a população definiu como
prioridade. Vamos usar a
tecnologia para ouvir permanentemente os mineiros,
não só durante a campanha,
e construir um plano de desenvolvimento regionalizado
que potencialize as ações do
governo federal em vez de
concorrer com elas”, afirmou
Pimentel.
O candidato citou três áreas
que deverão receber atenção
especial: segurança, saúde e
educação. “As cidades mi-

neiras estão inseguras. Uma
das nossas propostas é uma
profunda reformulação da
segurança pública em Minas.
Vamos valorizar a carreira
dos policiais civis e militares e usar a tecnologia para
combater a criminalidade”,
adiantou.
Antônio Andrade, candidato a vice-governador, afirmou
que o programa de governo
também irá trazer propostas
para incentivar o desenvolvimento econômico do Estado.
“Minas é hoje um Estado endividado, com uma carga tributária altíssima que expulsa
investimentos”, apontou.
Conforme Andrade, os municípios que estão na divisa
de Minas Gerais assistem as
empresas se transferirem para
Goiás, São Paulo, Espírito
Santo. “Isso diminui a arrecadação, reduz a oportunidade
de emprego para os mineiros
e prejudica o desenvolvimento social do Estado”, criticou.
Mais verbas
para a Saúde
Coordenador-geral
da
campanha, o médico Helvé-

Um estiramento muscular
ainda no primeiro tempo após
tentar um chute a gol fez com
que Pelé tivesse um drama na
partida contra Tchoslováquia
na Copa de 62, a partir deste
momento a equipe adversária
numa atitude nobre passou a
não mais marcar Pelé, como
naquela época não havia
o poder de substituição do
atleta contundido durante a
partida ele permaneceu em
campo, o jogador da Tchoslováquia Josef Jelinek declarou que " víamos que ele não
conseguia correr como antes,
decidimos deixá-lo em paz,
deixávamos ele dominar a
bola e tocar, nós respeitávamos o Brasil e o Pelé".
Já na partida seguinte contra a Espanha, Amarildo foi
o escolhido para o lugar de
Pelé, fez dois gols na vitória
do Brasil, segundo Amari-

dlo substituir Pelé não era
uma missão difícil tendo em
vista o entrosamento daquela seleção na época.
Estamos agora vivendo
uma situação quase idêntica
com algumas diferenças que
todos nós já constatamos,
temos uma seleção que vem
crescendo ao longo das partidas mas que sempre nos
deixam apreensivos a cada
partida não tirando de nossas mentes a possibilidade
de uma eliminação.
Não podemos comparar Neymar a Pelé, mas o
trauma de perder um grande jogador nesse momento é idêntico ao vivido em
62. Na hora da contusão de
Neymar o que se observou
foi um silêncio profundo
no bairro Coqueiro onde se
juntam maior numero de
populares para a festa da

copa, olhares preocupados,
ao levantar os olhos víamos pessoas nas varandas
dos prédios lamentando o
acontecido, causou sim um
choque a saída agoniosa de
Neymar.

Quando você leitor estiver
lendo este artigo, o destino
de nossa seleção já estará
definido e o substituto de
Neymar já terá atuado, esperamos que tenha sido positivo para nossa seleção.
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Prestação de contas do município não agrada vereadores

Audiência Pública para
prestação de contas do município referente ao 1º quadrimestre deste ano foi realizada na Câmara de Vereadores,
na tarde desta Quinta-feira,
03. Logo na abertura da reunião, o Presidente da Casa
Legislativa, Maurício de Oliveira Júnior saudou os cidadãos e autoridades presentes,
e, de imediato, passou a coordenação dos trabalhos para
a Comissão de Orçamento,
Finanças e Tomada de Contas, composta pelos Vereadores Jorge Augusto Pereira
(Presidente), Francisco Coelho de Oliveira (Relator)
e Hélio Ferreira (Membro)
– que justificou ausência.
Entre os presentes, o Prefeito
Nailton Heringer, membros
do secretariado municipal e
cidadãos.
A audiência desta Quinta-feira, 03, teve o propósito
da prestação de contas do
município, a partir da apresentação do RGF (Relatório de Gestão Fiscal) e do
RREO (Relatório Resumido
de Execução Orçamentária)
correspondentes ao período
de 1º Janeiro a 30 de Abril
deste ano, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal.
O Presidente da Comis-

Prefeito Nailton, que preferiu não se colocar em local de destaque da Câmara, acompanhou a
audiência junto do secretariado e cidadãos presentes.

Presidente Maurício Júnior questionou o porquê das informações prestadas pelo Secretário de Planejamento serem
diferentes e não constar na apresentação da consultoria da
Prefeitura, no telão da Câmara.

são, Jorge Augusto Pereira
(Jorge do Ibéria), informou
que a Prefeitura não procedeu com a entrega dos relatórios com antecedência,
para um estudo prévio do
documento por parte dos
vereadores, o que deveria
ter sido feito. As referidas
cópias foram repassadas aos

membros da Casa Legislativa somente no momento da
audiência. Maurício Júnior
se pronunciou, alertando
para que os secretários presentes tivessem respostas
específicas para os questionamentos feitos, o que não
estava acontecendo anteriormente.

SERVIDORES DO SAAE RECEBEM
CARTÃO ALIMENTAÇÃO

A partir deste mês, os
funcionários do Serviço
Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) vão contar com
cartão de vale alimentação.
O valor será creditado no
cartão individual no mesmo
dia em que o funcionário
receber o salário. Além de
fortalecer a economia local,
o diretor do SAAE, José
Aguiar afirma que a opção
do cartão faz com que os
servidores tenham direito
de comprar os produtos, de
acordo com sua necessidade.
De acordo com José
Aguiar, essa medida visa
atender as necessidades dos
servidores nas compras no
comércio local. Com o intuito de fazer com que o trabalhador tenha o direito de
comprar os produtos de sua

preferência, de acordo com
sua necessidade, pois é um
sistema moderno e seguro,
que trará benefícios para os
funcionários. “Os servidores beneficiados recebem o
contra cheque e o vale alimentação no valor que cor-

responde a 30% do menor
salario da autarquia, correspondente a R$ 219,00. E
o valor não consumido no
mês fica armazenado nos
meses subsequentes”, disse.
Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu

Iniciada a apresentação,
se pronunciaram o Chefe
de Gabinete da Prefeitura,
Senisi de Almeida Rocha,
e, em seguida, os Consultores (Amadeus consultoria),
Gentil Alves Barbosa Filho
e Nilton Oliveira Bonifácio.
Os vereadores fizeram
diversas indagações sobre
gastos do município, inclusive sobre algumas situações incomuns.
Audiência não agradou
Devido à falta de reposta por parte do Executivo
Municipal, sobre dúvidas
apontadas pelos vereadores quanto aos relatórios
apresentados, o Presidente
da Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de
Contas, Vereador Jorge Augusto Pereira, avaliou esta
prestação de contas como
insatisfatória. Ele citou
como exemplos dois itens
do documento. Um que se
refere ao pagamento efetuado pelo Executivo Municipal no valor de R$ 10 mil
para aquisição de aparelho
de DVD, mesa refeitório e
roupeiro. E o outro, a compra de quatro portas de veículo por R$ 25 mil. Sobre
estas questões, a consultoria
argumentou que não tinha
dados para responder e solicitou encaminhamento de
oficio, com requerimento ao
Executivo sobre as referidas
informações.
Ao fazer uso da palavra
no plenário, o Secretário
de Planejamento, Cel. Luis
Carlos Rhodes, explanou

Comissão Legislativa de Orçamento, Finanças e Tomada de
Contas conduziu a audiência pública.

sobre arrecadação e gastos
do município, em períodos
distintos, a partir de um relatório específico elaborado
por ele mesmo, diferenciado
do documento da consultoria e que não fora repassado
aos vereadores. Neste contexto em que houve restrição
de dados e diferenciação de
relatórios (entre consultoria
e secretaria de planejamento), os vereadores fizeram
questionamentos diversos
ao secretário. O Presidente
Maurício Júnior questionou
o porquê de somente o Secretário Rhodes ter os dados
por ele elencados, diferentes
das informações expostas
em telão. Rhodes não respondeu a contento e se irritou com as indagações feitas
pelo Presidente Maurício
Júnior e o vereador Fernando Lacerda.
Insatisfeitos com as respostas consideradas insuficientes e contraditórias,
os dois membros da Casa
Legislativa, Maurício e Fernando fizeram requerimento
verbal a respeito dos dados
por ele anunciados pelo se-

cretário. Vereador Fernando questionou ainda sobre
a situação do FUNDEB no
município em 2013, se houve sobras, qual o valor, e se
as mesmas foram utilizadas
este ano. Vereador Paulo César Altino cobrou da Prefeitura a disponibilidade destas
informações para análise dos
vereadores, com pelo menos
48 horas de antecedência.
Ele também solicitou informações específicas sobre a
Execução Orçamentária na
Saúde nos períodos referentes ao último quadrimestre
de 2013 e os quatro primeiros meses deste ano.
Jorge Augusto Pereira
mencionou que a Comissão
de Orçamento, Finanças e
Tomada de Contas quer a
prestação de contas específica para cada secretaria municipal. Na oportunidade,
ele convidou a população a
participar da próxima sessão
legislativa (Quinta-feira, 10,
às 18h), quando é aguardada
a vinda do Secretário M. de
Saúde.
(Ass. de Comunicação –
Câmara Manhuaçu)

Vereadores e Assessorias Contábil e Jurídica da Câmara acompanharam a audiência.
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Mãe chicoteia filho de 7 anos até a
morte por ele fazer 'xixi' na cama
Mulher contou com a ajuda do marido, padrasto da vítima para cometer o crime;
irmãos do garoto de 3 e 4 anos foram internados em estado grave após espancamento

Um crime macabro chocou os moradores de Santa
Bárbara do Leste, no Vale
do Rio Doce, após eles descobrirem que uma mulher
de 36 anos foi capaz de
chicotear o filho de 7 anos,
com chicote usado para cavalos, até a morte. Um dos
principais motivos para as
agressões, que contou com a
ajuda do padrasto do garoto,
foi o menino ter urinado na
cama. O corpo dele foi encontrado nessa segunda-feira (30). Os irmãos da vítima,
que também foram vítimas
de espancamento, estão internados em estado grave.
De acordo com o delegado
responsável pelo caso, Luiz
Eduardo Moura Gomes,
Josina Concebida Moysés
e José Mateus da Silva, de
35, contaram que o menino João Paulo Camilo teria
desaparecido de casa, no
Córrego Barra Alegre, na
zona rural do município,
no último domingo (29).
“A suspeita entrou em
contato com a família do pai
da criança, que já é falecido,
e disse que o menino havia
fugido de casa por volta de
5h de domingo. Quando os
tios chegaram ao imóvel perguntaram pelos outros sobrinhos, mas a mulher disse
que eles não poderiam sair
de casa”, contou o delegado.
Aproveitando um momento de distração do casal,
um dos tios entrou na casa
e encontrou as crianças de 3
e 4 anos machucadas. Josina
e Silva foram levados para
a delegacia de Caratinga.
“A princípio, eles confirmaram que o garoto tinha
fugido, mas, após algumas horas de depoimento,
começaram a confessar o
crime. Na versão deles,
as agressões começaram
na noite de sábado. A mãe
disse que o padrasto que
começou as agressões. Ele
confessou, mas disse que
bateu pouco, e a mulher
tinha agredido os meninos mais”, contou Gomes.
Depois do espancamento, os suspeitos perceberam
que João Paulo só gemia e
não respondia a nenhum
estímulo. Na manhã de domingo, o homem viu que o
corpo estava gelado e, com

a ajuda da companheira,
enrolou o menino no cobertor e colocou dentro
do carro. Posteriormente,
ele seguiu para a BR-116.
Às margens da rodovia,
Silva abandonou a criança
e ainda colocou uma mochila com as roupas dela
perto do corpo. A intenção,
segundo o delegado, era
que as pessoas acreditassem
que o menino realmente
fugiu e morreu na estrada.
“Durante o depoimento,
os suspeitos disseram que
agrediam as crianças porque eles faziam as necessidades fisiológicas na cama
e abriam a geladeira sem
a permissão dos adultos.
Para intimidar as crianças,
o chicote, conhecido na
região também como arreio, ficava pendurado próximo ao eletrodoméstico.
Além disso, eles afirmavam que os meninos deveriam aprender a respeitar os
pais”, explicou o delegado.
O casal foi encaminhado à
Cadeia de Caratinga e segue
à disposição da Justiça. A
princípio, eles responderão
por tortura das duas crianças
vivas e tortura qualificadora
por morte pelo João Paulo. A
pena para os crimes pode chegar até 40 anos de reclusão.
“Ficamos surpresos com
a frieza dos dois. A intenção
não era matar e, sim, torturar os meninos. Em entrevista para uma emissora de
TV, Josina chegou a dizer
que ainda queria cuidar dos
outros dois filhos. É difícil
acreditar que os pais, que
deveriam cuidar das crianças, podem chegar a esse
ponto”, lamentou Gomes.
Segundo a conselheira tutelar da cidade, Eliana Teixeira Gonçalves, a família
morava no município há três
meses e, até então, não havia denúncia de maus-tratos.
“Ficamos sabendo que
eles vieram de Santa Rita
de Minas e lá o conselho já
havia apurado uma denúncia contra a mãe dos garotos”, explicou a conselheira.
O velório de João Paulo
acontece na casa da avó materna, em Vila Nova, distrito
de Manhuaçu, na manhã de
terça-feira (1º). O sepultamento da criança foi as 11h.

Filhos de 3 e 4
anos espancados

Josina Concebida Moysés e José Mateus da Silva, de 35, contaram que o menino
João Paulo Camilo teria desaparecido de casa, no Córrego Barra Alegre, na zona rural do
município, no último domingo (29).

Quando a Polícia Militar chegou no imóvel da
família encontrou os dois
meninos deitados em uma
cama e cobertos. Eles estavam com febre e com
infecções pelos corpos.
A criança de 3 anos apresentava vários ferimentos
e tinha, inclusive, marcos
de chicote nas nádegas e
testículos. Já o garoto de
4 anos, além das marcas
de agressões, estava com o
rosto queimado. As vítimas
foram socorridas e encaminhadas para um hospital de
Caratinga, onde seguem em
estado grave e sem previsão
de alta. A família paterna
dos meninos já demonstrou
interesse em ficar com eles.
“A mãe disse para os policiais que o filho queimou o
rosto com óleo por acidente. Os crimes chocaram os
moradores de Santa Bárbara
do Leste. Agressão só gera
violência. É inadmissível
casos como assim”, finalizou a conselheira tutelar.

Dois homens são executados em Divino

DIVINO (MG) - Por volta
das 19h desta última segunda-feira (30/06) a Polícia Militar
compareceu no trevo da BR116 que dá acesso a cidade de
Divino, onde um homem foi
sido assassinado à queima roupa. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada.
Milton de Souza Lima, 55
anos foi assassinado, com dois
tiros na cabeça.
No momento dos disparos
a vítima conduzia uma motocicleta Titan KS 150, cor vermelha, e tentava cruzar a pista
sentido Divino. Um dos disparos cal 38 perfurou o capacete
atingindo a cabeça da vitima.
A perícia compareceu para os

trabalhos de praxe. O corpo foi
encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Muriaé.
O crime chamou a atenção
de populares e da polícia, com
a informação de que Milton era
tio de Jeremias, rapaz que foi
assassinado no sábado(28/06)
em Carangolinha, comunidade
localizada nas imediações do
Distrito de Bom Jesus do Divino. Jeremias, sobrinho de Milton morreu na noite de sábado
após ser alvejado por vários
disparos.
A polícia segue com as investigações em busca dos autores
que praticaram os dois homicídios.
Jornal O Campeão

Polícia Civil e Militar prende
suspeitos dos dois assassinatos
ocorridos em Divino
Após a morte de Geremias de Souza Lima
ocorrida sábado dia 28 de junho e a morte de
Milton Souza Lima ocorrida na noite desta
segunda-feira dia 30 de junho, a Polícia Civil
e Militar começaram a apurar os dois casos e
foi constatada a autoria dos crimes pelos suspeitos Sulian da Cunha Damasceno, recentemente preso por vários assaltos na região e
em liberdade provisória e José Viana Filho,
conhecido como Zé Viana do Carangolinha.
Segundo a Delegada Dra. Danielle Alves
Ribeiro, as informações foram colhidas através de vários depoimentos de testemunhas e
o interessante é que o Senhor Milton Souza
Lima esteve prestando depoimento na manhã desta segunda-feira e relatando em seu
depoimento que os dois suspeitos tinham
praticado o crime e que estaria apresentando as testemunhas na manhã desta terça-feira na Delegacia para apuração dos fatos.
E o que intriga ainda mais é que na noite de
segunda-feira o Senhor Milton também foi
executado com dois tiros na BR 116, no cruzamento do Trevo de Divino com a Rodovia
MG 265.
Os suspeitos estão presos temporariamente por 30 dias, podendo se estender por mais
30, para apuração dos fatos e colhimento de
mais provas.
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ENTRETENIMENTO
Amigas?
Duas amigas encontram-se no céu e uma
pergunta para a outra: - Como você morreu?
- Congelada. - Ai que horror!!! Deve ter sido
horrível| Como é morrer congelada? - No
começo é muito ruim: primeiro são os arrepios, depois as dores nos dedos das mãos
e dos pés, tudo congelando... Mas, depois
veio um sono muito forte e depois perdi a
consciência. E você, como morreu? - Eu?
De ataque cardíaco. Eu estava desconfiada
que meu marido me traía. Um dia cheguei
em casa mais cedo. Corri até ao quarto e ele
estava na cama, calmamente assistindo televisão. Desconfiada, corro até o porão, para
ver se encontrava alguma mulher escondida,
mas não encontrei ninguém. Corri até o segundo andar, mas também não vi ninguém.
Subi até o sótão e, ao subir as escadas, esbaforida, tive um ataque cardíaco e caí morta.
- Oh, que pena... Se você tivesse procurado
no freezer, nós duas estaríamos vivas...

TOURO – de 21/4 a 20/5: Por mais que haja necessidade de colocar em
prática projetos pessoais ou definir melhor alternativas para executar pequenas metas pessoais, é importante saber que há neste momento uma carga
emocional bastante forte que poderá interferir nas decisões.
Bens e finanças: uma das alternativas que pode ajudar nas escolhas a
serem tomadas, é quanto a uma análise mais equilibrada diante das ofertas
e oportunidades. Saiba que dinheiro fácil não cai das árvores, é preciso pesquisar, saber dos detalhes e obter informações sobre os empreendimentos.
GÊMEOS – de 21/5 a 20/6: Olha só que notícia boa logo neste início de
mês: Mercúrio recupera o andamento normal e traz novas possibilidades de
se colocar em dia as papeladas, impostos e reconfigurar estratégias paradas.
Maior estímulo para tomar decisões e vontade de acertar.
Bens e finanças: será possível rever as finanças e estipular novos planos
a serem executados a partir de agora. Tudo bem que algumas decisões não
dependem muito de você, mas o mais importante é que há uma nova dimensão
de seu papel diante dos outros.

Procurando...

CÂNCER – de 21/6 a 22/7: Enquanto o Sol transitar em Câncer, há maior
disposição para tomar iniciativas e energia para executar tarefas diversas. Se
acontecerem contrariedades e dificuldades por causa de terceiros, mantenha
o equilíbrio e a mente tranquila antes de dizer qualquer coisa.
Bens e finanças: sua intuição estará tinindo a partir deste final de semana,
sobretudo no quesito que envolve a atração pelo poder ou pelas questões materiais. Identificar os limites e saber lidar com eles pode ser bastante benéfico.
Maior interesse por outras culturas e objetos importados de outros países.

Dois rapazes, estavam no supermercado, de repente batem com seus respectivos
carrinhos, um no outro, um deles fala: - Pô,
não olha por onde anda, meu camarada? - E
você, também não enxerga? - É que eu estou
procurando a minha namorada! - Coincidência, eu também estou procurando a minha!
O primeiro : - Como é a sua namorada? Ela é loira, olhos azuis, cabelos compridos,
corpo de academia, lábios carnudos e está
com um vestido preto transparente com uma
micro calcinha! E a sua? - A minha que se
dane, vamos procurar a tua!!!!!!!

CURIOSIDADES
Existem muitas vantagens em sediar uma
Copa do Mundo. O mundial da FIFA é um dos
eventos esportivos mais importantes do mundo
e mobiliza milhões de pessoas, fãs de futebol, o
esporte mais popular do mundo.
As primeiras vantagens são as obras de mobilidade, infraestrutura e turismo que precisam
ser feitas para receber os visitantes. Em seguida,
aparecem a criação de postos de trabalho, a movimentação da economia e a projeção da imagem do país-sede no mundo inteiro.
No caso da Copa do Brasil, os principais veículos de mídia do planeta já refletem as maravilhas do país, a simpatia dos brasileiros e o sucesso do campeonato. Isso demonstra a visibilidade
que o país-sede ganha, fator que também pode
atrair investidores e gerar novos negócios, estimulando a economia.
O Brasil recebeu cerca de 600 mil estrangeiros na Copa. Esse fluxo de turistas movimentou
a rede hoteleira, o comércio e alavancou a economia durante o período do mundial.
A Copa também gerou 700 mil postos de trabalho, sendo 330 mil empregos permanentes.
Além disso, o Brasil ganhou 12 estádios modernos e diversas obras importantes.
Deixando de lado as críticas e os problemas
de uso irregular das verbas públicas, o Governo
Federal lançou uma lista com 50 motivos para
comemorar as vantagens da Copa. Confira algumas razões:
1. A Copa aumenta a visibilidade e atrai milhares de turistas estrangeiros.
2. Os gastos dos turistas brasileiros e estrangeiros durante a Copa devem chegar a R$ 25,2
bilhões.
3. O governo investiu R$ 196 milhões em
infraestrutura turística. Os investimentos foram
feitos em mobilidade urbana, portos, aeroportos,
estádios, segurança e telecomunicações.
4. As arenas da Copa são sustentáveis e seguras.Os 12 estádios são modernos e de primeiro
mundo.
5. O Brasil ganhou 45 obras de mobilidade
urbana, como projetos de corredores e vias para
ônibus, Veículos Leves sobre Trilhos (VLTs),
projetos de Bus Rapid Transit (BRTs), estações,
terminais e Centrais de Controle de Tráfego.
6. 21 empreendimentos de reforma e construção de terminais de aeroportos foram feitos,
aumentando em 81% a capacidade de recepção
de passageiros.

HORÓSCOPO
Astrológica por Claudia Vannini
ÁRIES – de 21/3 a 20/4: Se acontecerem negociações
na área do trabalho e até nos relacionamentos, é bom
evitar os excessos e radicalismos. Use o bom senso
para equilibrar os interesses dentro do relacionamento
e diante da possibilidade de se investir em novas frentes
de trabalho.
Bens e finanças: sempre é bom procurar pensar um pouco mais na área
da segurança material e imaterial. Você se sentirá mais atraída pela questão
material devido ao posicionamento entre o Sol e Plutão. Buscar alternativas
na área da educação e do aprimoramento técnico pode ser um caminho
neste momento.

LEÃO – de 23/7 a 22/8: Os leoninos precisam de um pouco mais de paciência para lidarem com as dificuldades naturais ocorridas no cotidiano. Dedique-se um pouco mais aos diversos interesses que lhe cercam, porém saiba que
para melhorar e azeitar as máquinas, será necessário separar o joio do trigo.
Bens e finanças: é possível que amigos interfiram nos negócios e até em
suas escolhas repentinas e necessárias. Investir neste momento em propaganda, por exemplo, para apresentar algo novo, pode ser uma boa. Use as
redes sociais que também poderão permitir boas perspectivas.

SETE ERROS

VIRGEM – de 23/8 a 22/9: Alguns interesses e planos podem ser repensados
ou refeitos a partir da interferência de amigos ou colegas de trabalho. Acontece
que agora há forte tendência a terminar tarefas e a investir nas coisas que
realmente sejam produtivas, doa a quem doer.
Bens e finanças: procure saber ouvir melhor a voz da experiência antes
de investir. Converse com quem sabe mais. É preciso analisar vários pontos
e colocar literalmente no bico do lápis antes mesmo de direcionar um empreendimento, por exemplo.
LIBRA – de 23/9 a 22/10: E a energia da semana passada ainda impera
nesta semana. Acontece que novas responsabilidades e tarefas diárias podem
ser alteradas a partir de agora, numa verdadeira virada de mesa. Por isso é
importante controlar a ansiedade e a saúde, sobretudo diante dos excessos.
Bens e finanças: há uma dose de energia extra para você contornar
situações mal explicadas no trabalho. Evite os conflitos por motivos fúteis,
pois isso poderá afetar as finanças de uma forma ou de outra. Procure ativar
a boa diplomacia de Libra.
ESCORPIÃO – de 23/10 a 21/11: Chegou a hora de vender ideias e definir
projetos. Há maior interesse por questões internacionais, principalmente tudo
que envolva aquisição de bens ou de informações pertinentes para melhorar
o ambiente de trabalho.
Bens e finanças: seu humor e disposição para ampliar contatos e rede
social, podem ser importantes para desenvolver projetos e criar novas oportunidades. O melhor mesmo ficará por conta da segunda quinzena deste mês,
quando haverá aquecimento nas finanças.
SAGITÁRIO – de 22/11 a 21/11: A partir do dia 1° deste mês, a retomada
de parcerias e a implementação de novos projetos estão favorecidos. Há
maior disposição para se comunicar e entender os anseios de colaboradores,
sócios, funcionários, e inclusive, no campo sentimental, fazer progressos em
investidas amorosas.
Bens e finanças: novas oportunidades praticamente estão à porta. Bem,
é preciso neste momento colocar as coisas em ordem antes de se fazer qualquer promessa, assinar contratos ou realizar investimentos. Planeje-se e só
assuma algo, se realmente se garantir cumprir, se não o custo poderá ser alto.
CAPRICÓRNIO – de 22/12 a 20/1: A maneira de pensar sobre a vida, está
gradualmente mudando, sobretudo às pessoas do primeiro e segundo decanatos. É uma verdadeira revolução que fará a desconstrução de tabus e normas,
para reacender a chama de uma nova pessoa diante de boas expectativas.
Bens e finanças: no campo financeiro, há certa insegurança para lidar
com aplicações de longo prazo e investimentos na área comercial, sobretudo
àqueles que partiram para o ramo privado e tiveram contratempos com maior
morosidade nas ações e recebimentos financeiros.
AQUÁRIO – de 21/1 a 19/2: Sua criatividade estará a mil neste mês.
Aproveite para conduzir seus interesses e dar mais dinamismo em frentes
que teimam e estagnar. A melhor notícia é que há condição de equilibrar os
interesses da vida material com os interesses da vida sentimental.
Bens e finanças: grande força interior para lidar com as dificuldades financeiras, mesmo com certa oposição de outros. Acontece que se exceder diante
da ambição material e não conseguir enxergar que há outras pessoas com
interesses comuns aos seus, poderá ocasionar problemas futuros.
PEIXES – de 20/2 a 20/3: A vontade de mudar em setores importantes de
sua vida é fato. Há uma força criativa muito legal pelo posicionamento do Sol e
de Mercúrio. Ora, o momento é excelente para definir estratégias, executá-las
e imprimir seu estilo no trabalho.
Bens e finanças: adquirir novas ideias, perceber novas possibilidades,
aprimorar-se tecnicamente, são propostas que podem trazer benefícios financeiros a médio e longo prazo. Ora, é importante se mexer e construir algo novo.
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Band define nome e horário do novo
programa de Luiz Bacci
Uma das estreias mais esperadas no segundo
semestre deste ano, o programa de Luiz Bacci
na Band acaba de ganhar nome e horário definitivo na grade.
A atração foi batizada de “Tá na Tela” e vai
ao ar das 15h30 às 17h, utilizando duas horas
do horário do “Brasil Urgente”, de José Luiz
Datena.
O formato do vespertino também já está tomando forma e vai se assemelhar ao que o Menino de Ouro já fazia no “Balanço Geral SP”,
da Record, segundo o “Notícias da TV”.
Ele vai investir em notícias policiais, mistérios, fofocas, entradas
ao vivo com helicóptero e participação de colunistas.

A fila andou? Patrícia Pillar dispensa carona e
deixa festa de novela acompanhada
Patrícia Pillar foi vista em clima de intimidade com Quito Ribeiro na madrugada da última
sexta-feira (4), durante a festa de lançamento da
nova novela das 23h da Globo, “O Rebu”, e levantou suspeitas de um novo affair.
A atriz, que não é vista com um par romântico
desde sua separação do deputado Ciro Gomes
em 2011, foi a última a deixar o evento. Ela saiu
do local de mãos dadas com o editor de imagens,
segundo o jornal “Extra”.
Marcelo Tas deixou a celebração com a esposa, Bel Kowarick - que faz parte do elenco do
folhetim - e chegou a oferecer uma carona para
a beldade. Ela agradeceu, mas acabou recusando
para poder pegar um táxi com o suposto namorado. Ainda de acordo com a publicação, Pillar
confessou que estava solteira a um amigo na festa da Globo. Após
se divertir e beber uísque, ela foi embora no mesmo carro de Quito.

Ex-par de Grazi Massafera em novela, Manolo
Cardona se envolve em confusão no RJ
Conhecido por ter atuado na novela “Aquele
Beijo” (2011), da Globo, ao lado de Grazi Massafera, Manolo Cardona se envolveu em uma grande
confusão no Rio de Janeiro, na última quinta-feira
(3). O ator colombiano estava com um grupo de
amigos em uma churrascaria no Aterro do Flamengo quando eles começaram uma discussão,
que evoluiu para uma séria briga, segundo o jornal
“O Dia”. A confusão acabou generalizada no local
- que acabou no prejuízo. Pratos foram atirados
por todos os lados e clientes que não estavam envolvidos acabaram
sendo atingidos. A polícia precisou ser chamada para conter os ânimos.

Zilu e Zezé Di Camargo assinam divórcio;
socialite receberá pensão de R$ 100 mil
Depois de dois anos de separação, Zilu não é mais casada com
Zezé Di Camargo no papel.
Os pais de Wanessa, Camilla e
Igor assinaram o divórcio na última quinta-feira (3), em Goiânia,
cidade natal de ambos.
O acordo firmado entre os dois,
aliás, foi considerado bastante
amigável e a socialite saiu ganhando o que já havia exigido no início do processo.
Além de ficar com uma mansão localizada em um bairro nobre
da cidade de São Paulo, Zilu vai receber uma pensão de R$ 100 mil
mensais do cantor, de acordo com o jornal “Extra”.
O valor é tão alto porque Zilu tinha direito à metade da fortuna que o ex-marido acumulou durante sua vida. Por isso, ela achou
melhor receber uma pensão vitalícia, referente às suas participações
nos negócios da marca Zezé Di Camargo & Luciano.

Robbie Williams cai do palco e quebra
braço de fã
No último dia 22, Robbie Williams sofreu um acidente durante um
show que fazia em Newcastle, na Inglaterra.
O cantor escorregou e caiu do palco enquanto cumprimentava os fãs.
Após a queda, o artista voltou para o palco sem perceber que tinha
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quebrado o braço de uma de suas admiradoras, segundo o jornal britânico “The Mirror”.
A vítima, que se chama Margareth Nash e tem 52
anos de idade, foi levada para o hospital logo após
o acidente.
Apesar de Williams não ter notado que havia machucado a fã, ele a teria procurado quando soube do
incidente.

Repórter da RedeTV!, Andressa Urach
conta que protege o filho da TV aberta
Sempre envolvida em assuntos
polêmicos na mídia, Andressa Urach
tem feito de tudo para proteger o filho, Arthur, de 8 anos.
A vice Miss Bumbum 2012, inclusive, priva o garoto de acompanhar
algumas atrações que passam na TV.
“Ele adora videogames e jogos.
Mas eu tento protegê-lo ao máximo
da TV aberta”, disse a loira, que atualmente trabalha como apresentadora do “Muito Show”, da RedeTV!.
A beldade ainda deu a sua opinião sobre o que falta de inovação
na programação televisiva. “Faltam programas que tenham fórmulas novas, parece que nada é novo. Que estamos estagnados e temos
apenas cópias”, completou.
Depois de ter se comparado a Hebe Camargo, Andressa ainda citou qual apresentadora mais gosta atualmente.
“A Hebe criou história. Todas as outras são cópias. Do sofá à cruzada de pernas. Mas gosto da Sabrina Sato. Ela é engraçada de um
jeito natural.”

Após lesão, pai de Neymar desabafa:
'Dor, revolta e choro inexplicável'
Pai de Neymar, Neymar Santos se pronunciou sobre a lesão que tirou o craque
da Copa do Mundo. Em seu perfil no Instagram, sogro de Bruna Marquezine lamentou o incidente e revelou que chorou
ao saber das consequência da joelhada que
o filho levou do jogador colombiano Zúñiga. 'Eu poderia aqui falar da dor e revolta
de um pai ou de um choro inexplicável.
Chorei, sim, filho e te peço perdão por não
o proteger em todos momentos e ser forte
por você', escreveu. Agente do filho, ele chamou o atacante de herói
e contou que sua vida mudou radicalmente desde que ele passou a
brilhar nos campos. 'A verdade é que o herói que você enxerga em
mim é um cara que durante a vida aprendeu tudo com você! Eu, sua
mãe e sua irmã tivemos os maiores desafios através de você ! Apesar
de tão jovem, a sua vida nos ensinou.' Neymar, o pai, lembrou que
o filho não é nenhuma unanimidade, mas que ficou impressionado
com o carinho do povo brasileiro pelo rapaz após o jogo do Brasil
na última sexta-feira (4). 'Vi uma nação e o mundo te devolvendo o
carinho e apoio e orando para que seu sorriso e alegria volte o mais
rápido possível.' O empresário finalizou pedindo que o herdeiro erga
a cabeça para seguir em frente e insinuou que o craque pode bater
ponto no banco de reservas caso a Seleção chegue a final do Mundial. 'Deus opera milagres em sua vida e vai te renovar como uma
flecha! Confie em Deus e de alguma forma teu sonho se realizará
'Bóra' pra final! Te amo.'
Irmã do jogador, Rafaella Santos também falou sobre o sofrimento de ver o rapaz machucado na rede social. A modelo disse ter sentido uma dor inexplicável e que se pudesse daria sua vida para sofrer
em seu lugar.
'Mas, o que eu posso fazer é te botar no meu colo, te abraçar e te
proteger do que eu não pude fazer em campo, se eu pudesse aprenderia a jogar bola como você, faria gol como você, seria um herói no
gramado como você, mas traçamos destinos e escolhas diferentes,
escolhas talvez dolorosas, ou muitas vezes felizes, eu pude sentir
a dor da escolha que você fez, doeu em mim, doeu em toda nossa
família', escreveu. Neymar Jr. sofreu uma fratura na terceira vértebra
por conta da joelhada nas costas que recebeu na partida contra a Colômbia. A previsão inicial é de que o atleta se recupere no período de
quatro a seis semanas, mas os médicos já falam em uma análise mais
detalhada nos exames para que o tempo de recuperação seja melhor
estimado. Por conta da fratura, o atacante utilizará uma cinta e não
poderá atuar em nenhum dos próximos jogos do Brasil.

Filha de Renato Gaúcho, Carol Portaluppi
avisa: “Estou encalhada e assexuada”
Carol Portaluppi, a mais nova contratada da RedeTV!, mandou
um recado aos marmanjos de plantão.
A filha de Renato Gaúcho disse que está solteira e culpa a fal-
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ta de tempo por não conseguir engatar nenhum
namoro.
“Estou encalhada e assexuada. Trabalho e estudo tanto que nem lembro mais o que é namorado”, declarou à revista “Veja”.
Integrante do “Encrenca”, novo humorístico
da emissora de Osasco, a bela assegurou que foi
convidada para fazer parte da atração por conta
de seu jeito espontâneo, e não por sua boa forma.
“Fui convidada para o programa porque sou
extrovertida. Não farei papel de gostosa burra”,
disse.

Walcyr Carrasco desabafa após vencer processo contra “Pânico”: “Me sinto justiçado”
Walcyr Carrasco comentou sobre ter vencido a briga judicial contra o “Pânico na Band”,
que agora terá de lhe pagar uma indenização
de R$ 100 mil por construir uma caricatura
exagerada do novelista.
“Eu me sinto justiçado. Eu entendo que
pessoas que estão na mídia podem ser alvo de
notícias falsas, mas o que esse programa [‘Pânico’] fez foi debochar de mim de uma forma
errada, que não condiz com a realidade. A pessoa espalhafatosa que que eles mostram não
sou eu. Sou um cara na minha e discreto, que quase não saio de casa.
Eu já considero muita gente quando uma festa tem quinze pessoas”,
desabafou em entrevista à revista “Veja”. O autor de novelas da TV
Globo ainda disse que a caricatura feita pelo humorístico sobre incomodou também seus entes queridos. “Eu não vejo programa, então
alguns amigos comentaram e fui ver. Não gostei. Tenho família e
amigos que também ficaram chateados com esse deboche que não
condiz com o que sou”, completou. Sobre a indenização que deverá
receber do humorístico, Carrasco acredita que o valor em dinheiro
não seja o mais importante no caso. “O valor já me deixa feliz, pois a
questão não é o que a imagem perdeu com esse deboche ou se deixei
de vender livros. Mas, sim, essa ação mostra que podemos confiar
na Justiça como um todo. Isso é o mais importante”, concluiu. Além
de pagar a quantia em dinheiro, o programa deverá também retirar
da internet vídeos, imagens, caricaturas ou piadas referentes ao autor. A desembargadora Elizabeth Filizzola afirmou que a caricatura feita no humorístico superdimensionou a sexualidade do autor,
“expondo-a ao ridículo e propiciando escárnio”.

Milton Neves é advertido pela Band após
criticar Thiago Silva
Milton Neves participou do “Band
Copa”, na última terça-feira (1), e criticou
o desempenho do jogador Thiago Silva em
seu último jogo pela Seleção Brasileira.
Apesar de ser comentarista na Band, o
apresentador acabou sendo advertido pela
emissora, segundo a coluna do jornalista
Flávio Ricco. Isso porque, nos bastidores,
a ordem é para que ninguém do canal fale mal da CBF ou de qualquer pessoa relacionada a ela. Na mesma ocasião, Patrícia Maldonado também foi orientada a não comentar a suspensão do assessor de
imprensa da CBF, Rodrigo Paiva - ele foi acusado de dar um soco no
atacante do Chile Mauricio Pinilla.

Jogo entre Bélgica e Estados Unidos
dá mais audiência do que fim de
campeonato de beisebol
O jogo entre Bélgica e Estados Unidos, que aconteceu na última
terça-feira (1), atraiu mais espectadores nos Estados Unidos do que
a final do campeonato local de beisebol, esporte considerado o número um dos norte-americano. Segundo o canal ESPN, essa foi a segunda partida de futebol mais vista da emissora, com cerca de 16,5
milhões de telespectadores. O jogo bateu o recorde de seu aplicativo
de vídeo WatchESPN, com 1,1 milhão de espectadores. Já o número
de pessoas propriamente dito que assistiu à partida foi muito maior,
já que centenas de milhares lotaram bares, restaurantes e diversos
locais para conferir o confronto. A Nielsen, empresa que calculou
as cifras da audiência televisiva, mediu somente os lares e concluiu
que as mais de 22 milhões de pessoas que assistiram à partida de
terça superam o número de espectadores – cerca de 19 milhões- que
ligaram a TV para ver o Boston Red Sox vencer o campeonato de
beisebol em 2013. Pelo Twitter, o astro de Hollywood Tom Hanks
chegou a comentar a performance do goleiro do time. “Tim Howard
continua sendo um deus. Sim senhor, estamos assistindo! Estados
Unidos da América, vai!”, torceu na rede social. O jogo decisivo
acabou em 2 a 1 para a Bélgica e desclassificou os Estados Unidos
do Mundial.
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