Ano 13 - Nº 252 - 9 de dezembro / 2014 - Telefone: (33) 3331-8409 - www.jm1.com.br - contato@jm1.com.br

Distribuição gratuita

Circulação: Região Vertente do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Jorge do Ibéria é eleito o novo
presidente da Câmara de Manhuaçu

O

Vereador Jorge Augusto Pereira (Jorge do Ibéria) foi eleito o novo
Presidente da Câmara M. de Manhuaçu, em sessão extraordinária
realizada na noite de Sexta-feira, 05. Duas chapas concorreram e a
votação ficou em 8x7. As chapas tiveram a seguinte composição: CHAPA
01: Jorge Augusto Pereira (Presidente), Paulo César Altino (Vice-pres.),
Jânio Garcia Mendes (1º Sec.) e Juarez Cleres Elói (2º Sec.); e a CHAPA
02: Francisco de Assis Dutra (Presidente), Gilson César da Costa (Vice-pres.), Anízio Gonçalves de Souza (1º Sec.) e Aponísia dos Reis (2º Sec.).
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Mesa Diretora eleita para o biênio 2015/2016: Vice-pres. Paulo Altino, Presidente Jorge Augusto
Pereira (Jorge do Ibéria), 1º Sec. Jânio Garcia Mendes e 2º Sec. Juarez Cleres Elói.
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de cidadãos lajinhenses e cidadãos ilustres
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EDITORIAL

Porte de arma no Brasil

Na entrada do Estado de Carolina do Norte – USA, existem uma placa,
que traduzida para o português diz: “Nossos cidadãos possuem porte de
arma. Se você matar alguém, nós mataremos você. Nós temos zero cadeia
e 513 cemitérios. Aproveite a estadia”.
No Brasil desde 2003 através do Estatuto do Desarmamento, que a
princípio achava-se que desarmando a população os crimes iriam diminuir, acontece que de lá para cá a situação ficou muito pior. O efeito foi
ao contrário a bandidagem hoje sabe que todo cidadão está desarmado e
ataca sem piedade, é preciso de se repensar essa situação.
O plenário da Câmara dos Deputados vai analisar, no próximo dia 10,
um projeto de lei que anula o Estatuto do Desarmamento, em vigor no
país desde 2003. A principal mudança da proposta é a liberação do porte
de arma para o cidadão comum. Além disso, o processo para concessão da
autorização ficará mais barato, e ele passará a ser realizado pelas Polícias
Civis de cada Estado. A possibilidade da liberação coloca em lados opostos
movimentos pacifistas e uma parcela da população defensora da tese de
que a liberação dá ao cidadão a possibilidade de se defender de criminosos.
O país atingiu índices de violência inexplicável e inaceitável, algo deve
ser feito urgente, está morrendo mais pessoas que em países em guerra. O
estatuto de desarmamento, tirou as armas das pessoas de bem que ficou
mais vulneráveis aos criminosos que sabem que vão encontrar pessoas
desarmadas. Por outro lado a polícia não dá conta, não há policiais suficiente para prevenir a violência. Hoje, para que o porte seja concedido,
o interessado precisa comprovar a necessidade da arma. Se o Projeto de
Lei 3.722/2012, do deputado Rogério Peninha (PMDB-SC), for aprovado, essa necessidade será excluída. “Atualmente, o bandido assalta uma
pessoa com a certeza de que não terá reação. Será que esse marginal teria
a mesma audácia caso os brasileiros pudessem obter o porte de armas?
É preciso repor a dúvida na cabeça do ladrão”, justificou. O parlamentar
embasa a proposta no aumento da criminalidade e no baixo número de
armas recolhidas na campanha do desarmamento, criada em 2004. Em
quase dez anos, foram 660 mil armas, 500 mil delas nos primeiros dois
anos (veja os dados ao lado).
Assaltado três vezes, o administrador Cleber Grijó Júnior, 37, reforça
o coro. Colecionador de armas e atirador esportivo, ele argumenta que a
legislação tira do cidadão o direito de se defender. “O Estado não dá conta
da violência. Os bandidos sabem que podem entrar na sua casa, na sua
empresa. Não vai haver reação. Não acho
que deva banalizar, baratear o processo.
Fale com a redação
contato@jm1.com.br Tem que ter critérios, sim, exigir treinamento, teste psicológico. O que não acho
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certo é proibir e pronto, para todo mundo.
O criminoso não cumpre a lei, não entrega
a arma dele”. Pelo projeto, as taxas para a concessão de porte ou posse
serão de R$ 440 – hoje são R$ 2.435.
O presidente do Movimento Viva Brasil, Bene Barbosa, defende a revogação do estatuto por causa do referendo de 2005, quando 59 milhões
de brasileiros foram contra a lei – a pergunta na ocasião era se o cidadão
era a favor de proibir o comércio de armas e munição. “A opção de defesa
só pode ser exercida se você tiver um instrumento para isso”.
Menos armas. O cientista político Guaracy Mingardi, por sua vez,
defende que regras mais frouxas contribuem para o acesso de bandidos
a armas e para o crescimento de crimes por impulso (como em brigas de
trânsito e após discussões).
A possibilidade da liberação coloca em lados opostos movimentos pacifistas e uma parcela da população defensora da tese de que a liberação dá ao
cidadão a possibilidade de se defender de criminosos. Hoje, para que o porte
seja concedido, o interessado precisa comprovar a necessidade da arma. Se
o Projeto de Lei 3.722/2012, do deputado Rogério Peninha (PMDB-SC), for
aprovado, essa necessidade será excluída. “Atualmente, o bandido assalta
uma pessoa com a certeza de que não terá reação. Será que esse marginal
teria a mesma audácia caso os brasileiros pudessem obter o porte de armas?
É preciso repor a dúvida na cabeça do ladrão”, justificou. Veja a reportagem
na íntegra. Se a lei for aprovada vai na contramão do projeto comunista
bolivariano brasileiro. Um bom tema para o cidadão se manifestar.
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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,
Li pouco tempo uma matéria neste
jornal sobre dívidas e cobranças indevidas que achei muito importante,
me esclareceu dúvidas que eu tinha a
respeito desse tema. Estou com meu
nome restrito desde 2007 no SPC, dívida na época feita com cartão Credicard.
Hoje quem me aborda não é a mesma
empresa e sim uma outra empresa que
eu desconheço.
Gostaria de saber como faço para
resolver este problema. Também
aproveito para alertar as pessoas para
tomar muito cuidado, meu primo
recebeu uma encomenda pelo correio
um aparelho P5 e ficou pensativo pois
não havia comprado nada, só que para
sua surpresa teve descontado em sua
conta do Banco do Brasil onde recebe
seus salários R$ 98,00, foi ao banco e
tentou resolver, mas apenas solicitaram
para ele ligar para um nº de telefone
0800-7290722, ele ligou, depois de
tantos disse me disse a moça disse que
era uma seguradora do banco do Brasil,
mas que este tipo de desconto não era

com eles. Para encurtar a conversa
estou há três meses tentando reaver o
dinheiro descontado sem que eu tenha
comprado qualquer coisa, eles alegam
que eu comprei por telefone, só que eu
não sei mais o que fazer a certeza eu
tenho que não comprei nada.
Andréa da Silva
Cuidado com os cadastros indevidos!
Muita atenção, pois uma nova onda
abuso contra os consumidores está tomando conta do Brasil. Você vai fazer
uma compra e descobre que seu nome
está com restrições.
Junto ao SPC e SERASA, surpreso,
descobre uma inscrição feita por (1)
uma empresa da qual nunca ouviu falar
ou (2) por uma empresa que você tinha
uma dívida antiga mas que já havia saído
dos cadastros porque completou 5 anos.
- O que pode estar acontecendo?
No primeiro caso (1), você pode estar
sendo vítima de protestos nos cartórios
ou cadastros restritivos indevidos no
SPC e SERASA feitos por empresas
que ‘compram’ de outras empresas
dívidas ‘podres’ (que não conseguiram

ser cobradas ou que já tem mais de 5
anos).
Lembre-se que, como já explicado
no site, o prazo máximo para que uma
dívida possa permanecer no protesto ou
nos cadastros de SPC e SERASA é de
5 anos a contar da data de vencimento
da dívida (data em que deveria ter sido
paga e não foi), e não da data do protesto ou da inclusão do cadastro. Portanto,
a venda da dívida (cessão do crédito)
ou o protesto de título não renova este
prazo de 5 anos!
No segundo caso (2), é provável que
você seja mais uma vítima das empresas que utilizam-se da ‘renegociação
fantasma por telefone’ de dívida antiga,
no qual o consumidor nunca fez renegociação alguma, mas a empresa alega
que ‘fez sim’ um acordo por telefone,
apenas para renovar a dívida, criando
uma nova dívida e assim, fazendo
um novo cadastro, com novo número
de contrato, com o único objetivo de
enganar o SPC e SERASA e sujar
seu nome por mais 5 anos, contados
da data de não pagamento da suposta
renegociação’.
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Para governo, juiz Sérgio Moro é
'jogador de xadrez'
*Com quase todos que conversamos sobre a enorme e assustadora corrupção que
assola o país, a respostas são quase idênticas: revolta, indignação e um sentimento
de impunidade, problemas que interfere na
vida de todos, afinal o dinheiro surrupiado
são dos brasileiros. O Collor foi cassado
por quê, você lembra? Qual o prejuízo que
ele deu a nação? Tem muita gente aí pedindo aos amigos para não defender essa
gente aí do PT e do PMDB, o Brasil precisa ser passado a limpo e de preferência
sem derramamento de sangue, mas a coisa
está feia está, as cifras deixou de ser milhões, agora são bilhões,
o dinheiro é tanto que afeta o crescimento do país, é dinheiro que
daria para alavancar o crescimento econômico e melhorar a vida
de milhares de brasileiros.
Os últimos lances do juiz federal Sérgio Moro ao divulgar depoimentos de executivos de empreiteiras envolvidas no escândalo
de corrupção na Petrobras deixou o Palácio do Planalto em alerta.
Diz o Jornal O Globo
Nas palavras de um interlocutor da presidente Dilma Rousseff,
o juiz Moro “não é um jogador de dama, mas sim de xadrez”.
Há um reconhecimento de que Moro tem feito um trabalho minucioso, sem deixar brechas para contestações. *(Que Deus continue abençoando este juiz, pois está sendo um instrumento de
justiça e isso é agradável ao Senhor). *Grifo nosso
O governo tem enfrentado dificuldades para neutralizar os lances de Moro. O temor é de que a oposição passe a ter um discurso
de ataque direto a Dilma com a revelação de que propinas eram
pagas em formas de doações oficiais para o PT. *Pense um pouco
aí, se no poder neste momento fosse outro partido, o que o PT
estaria fazendo com a sua militância?
Nesta semana, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo,
chegou a se posicionar duas vezes para defender o governo, entre
os dias 4 e 5, por determinação do Planalto.
E, mesmo assim, teve que encontrar um discurso cuidadoso: o
de que não se pode fazer especulações políticas com apurações.

JK, onde há fumaça, há fogo
Desde o início
do mês de novembro deste ano ouço
em várias rodinhas
de bate papo no
centro e periferias
da cidade comentários a respeito de
uma possível negociação da prefeitura de Manhuaçu no
sentido de lotear o
então estádio JK e
se construir um novo estádio em outro local. Pois bem, não quero
aqui emitir nenhum juízo de valor, mas devemos ficar atentos a
este de tipo de negociação, a mesma pode ser benéfica ao município e região, por outro lado se for mal feita pode se tratar de mais
um acordo absurdo em que só nosso município sairá perdendo. A
prefeitura tem demonstrado ser uma péssima negociadora quando
se trata de bem público, exemplo temos o terreno para construção
do IFET e do projeto MINHA CASA, MINHA VIDA que estão
abertos a todos como exemplos claros de projetos mal executados. O estádio JK além de um patrimônio público é também uma
parte da história de Manhuaçu e que não pode ser simplesmente
arrancada sem que o povo participe dando sua opinião a respeito.
Não se pode questionar a necessidade da construção de um novo
estádio para atender não só a área esportiva, como também ser
instrumento de outros grandes eventos, temos sim, é que acompanharmos bem de perto tal negociação se é que venha a ocorrer.
O estádio JK foi construído na gestão do prefeito Getúlio Alves Vargas com recursos do próprio município já que na época o
prefeito era de corrente política contrária aos governos estadual
e federal. Foi um feito gigantesco do prefeito naquela época que
chegou até despertar dúvidas se seria concluído ou não, eis que
com brilhantismo administrativo o prefeito Getúlio inaugurou
a obra do estádio JK com uma partida inesquecível entre Clube
Atlético Mineiro e Desportiva de Vitória ES.
Vamos acompanhar esta possível novela, atentos para que não
se jogue mais dinheiro no ralo sem fundo e torcer para que o que
vier a ser decidido pela prefeitura seja realmente da vontade do
povo. Por Jaiminho.

Lajinha 2 assaltos por dia diz vereadora

Em sessão realizada dia 26 a vereadora Neura (PT) foi à Tribuna de Honra para tentar sensibilizar as autoridades pelo problema
de insegurança que vivem os lajinhenses, segundo a vereadora virou rotina os assaltos a mão armada na cidade, tudo isso em plena
luz do dia. Em média são dois por dia. A vereadora está mobilizando as autoridades competentes para realizar o mais breve possível
uma audiência pública com a convocação do órgão dos Direitos
Humanos. Infelizmente o problema de segurança em nosso pais
está deixando o povo apavorado e com muita revolta, a polícia
não tem motivação para fazer um esforço maior, sabendo que seu
trabalho é quase em vão, é o prende hoje e soltos no outro dia, para
nas ruas cometer outros ilícitos, é o que me disse um senhor que
teve sua loja arrombada e celulares, câmaras e dinheiro furtado,
fez todos os esforços possíveis para colaborar com a polícia na
prisão dos culpados, para dois dias após serem soltos.

Polícia Militar investe em
policiamento ostensivo
Com o intuito de prevenir e diminuir o número de ocorrência de
pequenos furtos e roubos, a Polícia
Militar de Manhuaçu está realizando, nos locais aonde existe uma
concentração maior de pessoas,
um policiamento ostensivo mais
intenso com a presença constante
de dois policiais. A iniciativa foi
uma determinação do comandante
do 11º Batalhão, Tenente –coronel
Sérvio Túlio Salazar.
Segundo o capitão Aguinaldo
Schuab, comandante da 72ª Cia.
de Polícia, responsável pelo policiamento na cidade, essa ação só é possível graças ao empenho
do comandante do batalhão, em disponibilizar esses policiais. “As
viaturas estão posicionadas em locais estratégicos, com visibilidade para áreas de grande movimentação de pessoas e de acesso
fácil, para uma resposta rápida, caso acionadas para atender alguma ocorrência”, diz.
Segundo o militar, esta modalidade de policiamento, visa principalmente coibir a ação de elementos nesse período que antecede as festas de fim de ano. “O nosso trabalho é contínuo, mas
principalmente neste período quando pessoas de toda a região se
dirigem para Manhuaçu, para realizar suas compras. Além de promover a segurança, esses policiais, juntamente com Base Comunitária Móvel da PM, passam dicas de segurança para a população.
Dicas de segurança da PM
Evite carregar muitos pacotes ou sacolas, para não ter as duas
mãos ocupadas;
Se notar que está sendo seguido, atravesse a rua ou entre em
algum local movimentado e acione a Polícia Militar pelo telefone
190;
Em caso de assalto, não reaja. Mantenha a calma, guarde os traços físicos do assaltante. Não o enfrente, pois ele geralmente não
atua sozinho. Acione a Polícia Militar imediatamente;
Procure caminhar no centro de calçadas e contra o sentido do
trânsito. Assim é mais fácil perceber a aproximação de algum veículo suspeito;
Prefira pagar com cheque ou cartão, assim, você não precisa
levar grandes quantias em dinheiro;
No caso de furto ou qualquer ocorrência policial, não perca tempo, comunique imediatamente ao 190 ou à Companhia de Polícia
mais próxima da área;
Evite passar em ruas ou praças mal iluminadas e ermas. Faça
opção por locais iluminados e movimentados;
Se necessitar transportar bolsas com objetos pessoais de valor,
coloque-os na frente do corpo para que tenha mais domínio sobre
eles.
Outra dica importante é para as empresas: O transporte de malotes por funcionários, envolve responsabilidade civil, trabalhista
e penal. Caso aconteça alguma coisa com um funcionário que está
a serviço fazendo transportes de valores, a responsabilidade com o
que acontece ao empregado é do empregador. É importante evitar
esta prática.

No Brasil só pena de morte
A cada dia, as notícias deixa o povo mais indignado, e ainda
temos que conviver com as penas brandas aplicadas aos marginais
do poder, estes caras de pau impatrióticos tinham que ser enforcados em praça pública é o que dizem muitas pessoas. DELATOR
PODE EXPLICAR VENDA DE POÇOS NA ÁFRICA. Intri-

gam a força-tarefa da Operação Lava Jato os detalhes da venda
de poços de petróleo da Petrobras, na África, para o banco BTG
Pactual, em 2013. Em sua delação premiada, o ex-gerente Pedro
Barusco, que vai devolver US$ 100 milhões em propinas, deve
contar tudo. A estatal vendeu 50% dos direitos dos poços por US$
1,5 bilhão. Para o Tribunal de Contas da União, valiam US$3,5
bilhões. Após a Petrobras, Barusco foi diretor da Sete Brasil, do
BTG, que fornece plataformas à petroleira. É muito simples se o
negócio vale 3 bilhões eles vendiam por menos embolsavam o
restante da propina.
A Petrobras vendeu poços na Tanzânia, Angola, Benin, Gabão e
Namíbia. Na Nigéria, já há dois produzindo e um em desenvolvimento. Segundo documentos apreendidos são mais de 750 obras
do governo superfaturadas.
A DISCULPA: A justificativa para a venda de preço de bananas
do preço dos poços da Nigéria foram “potenciais riscos políticos,
tributários e regulatórios”. Grande desculpas.

Iluminação pública em Lajinha
Agora que a coisa vai ficar ainda pior, quem achava que a CEMIG não fazia bem o seu trabalho, preste atenção, está cheirando
mal este negócio, não entendi bem, este CIS-Caparaó não é fiscalizado e dizem ter muitas irregularidades. Em muitas cidades o Ministério Público não agem, PLC 006; que regulamenta a alíquota
de iluminação pública. Este projeto vem complementar a Lei Nº
1119/2003 aumentando a arrecadação de iluminação pública, já
que em 2015 terá a responsabilidade transferida da CEMIG para
a Prefeitura. Ou seja, ela terá que custear com as manutenções e
resolver os problemas, juntamente com o Consórcio CIS-CAPARAÓ que tentará reduzir os custos operacionais.
Agora portanto se uma lâmpada de um poste queimar, é a Prefeitura que terá que trocar.
Todos os dois projetos foram aprovados em sua totalidade.

Auxílio-moradia de juízes custará
o equivalente ao salário de todo
o Congresso.
Dizem que só o auxílio-moradia dos magistrados pelo país afora custará algo em torno de R$ 1 bilhão por ano. Diz Rogério
Galindo.
Se você acha que os salários dos deputados federais e dos senadores são altos, que eles custam demais para o país? Ok. Pode
ser mesmo. Todas as estatísticas mostram o parlamentar brasileiro
(contando custos com assessoria, gabinete, custeio etc.) é um dos
mais caros do mundo.
Segundo o site Congresso em Foco, contando apenas o salário e
os penduricalhos dos parlamentares, o gasto anual do Brasil com
os seus congressistas é de R$ 1,1 bilhão. Muita coisa, claro. Mas
é o preço.
Agora, veja só. O Judiciário, que costuma passar muito mais
abaixo do radar, até por não ter eleições diretas para se decidir
quem ocupará os cargos, custa muito, muito mais caro. A conta
que faz perceber isso é a seguinte: os cálculos do governo são de
que só o auxílio-moradia dos magistrados pelo país afora custará
algo parecido: R$ 1 bilhão por ano.
Ou seja: nossos juízes estão prestes a consumir os salários de
594 parlamentares (caros) em apenas um benefício extra, que agora está sendo estendido até mesmo para os aposentados.
Fonte: http://emaisgoias.com.br/2014-10-21/politica/brasil/
politica/auxilio-moradia-de-juizes-custara-o-equivalente-ao-salario-de-todo-o-congresso

Wadih Damous: auxílio
moradia para juízes do
Rio é um trem da alegria
O ex-presidente da OAB do Rio de
Janeiro e atual conselheiro federal da
entidade nacional dos advogados, Wadih Damous, qualificou hoje (19) de
"simplesmente lamentável e um escárnio à população que ganha mal e recebe da justiça uma péssima
prestação de serviços" a aprovação de projeto de lei da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro concedendo auxílio moradia
aos juízes estaduais. O benefício aos 841 juízes estaduais do Rio
de Janeiro custará cerca de R$ 46 milhões/ano ao erário.
Segundo Damous, boa parte desses magistrados já ganha acima
do teto constitucional. Além de lamentar a subserviência da maioria dos membros da Alerj aos juízes, o conselheiro federal da OAB
disse que nada justifica a concessão de auxílio moradia aos magistrados. "É por morar em comarcas distantes? Mas, salvo engano,
o benefício foi para todos. É de lascar", concluiu Wadih Damous.
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"Jesus é meu advogado"
Ex-diretor de marketing do Banco do Brasil Henrique Pizzolato disse ter encontrado
"pequenos sinais da existência de Deus"

PRESIDÊNCIA DO PT DÁ VIDA
DE MARAJÁ A RUI FALCÃO
O ex-jornalista Rui Falcão, 71, subiu
muito na vida após assumir a presidência do PT, em 2011. Ex-militante
da organização clandestina VAR-Palmares e ex-sindicalista, Falcão
se rendeu aos encantos da burguesia
e agora leva vida de marajá, com hábitos de milionário, que revela ao usar
o jatinho Cessna Citation CJ3, prefixo
PP-MPP, que alugou ontem para uma
viagem solitária de São Paulo a Florianópolis.

…SEM MEDO DE VOAR
Secretário de Turismo, o ex-assessor de Dilma na
Casa Civil foi convidado VIP no primeiro voo da Eithad Airways à capital, Abu Dhabi, com direito a estadia em hotel luxuoso e visita a uma ilha estilo Caras.
DAQUI NÃO SAIO
Em cabo-de-guerra para ficar no comando da Marinha no Dilma 2, o enrolado almirante Moura Neto
indicou o almirante de esquadra Carlos Augusto de
Souza para o Superior Tribunal Militar, que será substituído por Wilson Barbosa Guerra, agora chefe do
Estado-Maior da Marinha.

LONGE DO CHECK-IN

TERCEIRA VIA

O jato fretado à TAM custou R$ 20 mil. A mesma empresa cobra vinte vezes menos por passagem em
avião de carreira, no mesmo trecho.

O deputado André Figueiredo (PDT-CE) procurou dirigentes do PROS, PCdoB e DEM em busca de apoio
para disputar o comando da Câmara contra o líder do
PMDB, Eduardo Cunha (RJ), em 2015.

PARTIDO RICO
Nascido em bases operárias, o PT agora enricou,
recebendo “doações” milionárias de empresas que
prestam serviços aos governos petistas.
LAVAGEM DE ‘PROPINA’
Parte do dinheiro roubado da Petrobras foi entregue
ao PT por meio de “doações” oficiais, segundo executivos presos na Operação Lava Jato.
SEM PRECEDENTES
Empresas contratadas nos governos Lula e Dilma
fazem “doações” estranhas. Só em 2013, ano não-eleitoral, foram R$ 79,7 milhões.
TUBOS ‘XING LING’ COMPROMETEM
ABREU E LIMA
A refinaria Abreu e Lima pode estar operando com
tubos falsificados, sob risco até de explosão. Superfaturado, o monumento ao desperdício da Petrobras
em Pernambuco era responsabilidade do ex-diretor
Paulo Roberta Costa, que relatou diversas fraudes
em delação premiada ao juiz federal Sergio Moro, do
Paraná. O site especializado Petronotícias suspeita
que o material vem da China, sem a devida certificação.
PELO CANO
O consórcio liderado pela Camargo Corrêa teria
comprado os tubos da Sanko Sider, que nega a denúncia, mas não diz de quem comprou.
VELHA PRÁTICA
A sueca Skanska também foi alvo em 2008 de denúncia de tubos fajutos, numa térmica da Petrobras
em Cubatão (SP).
A FRAUDE DA FRAUDE
Contra o risco de vazamento e até de explosão, os
tubos devem ter certificado do API (EUA), mas fraudadores falsificam o certificado.
DOIDO POR AVIÕES…
Disfarçaram, mas o Hércules C-130 da FAB, que fez
pouso forçado, há dias, levava à estação espacial
Antártica Sérgio Solon de Pontes, assessor-chefe da
presidência do TSE, e ex-assessor de Dilma.

JUNTOS NA CAUSA
Na tentativa de salvar sua candidatura à presidência
da Câmara, Júlio Delgado (PSB) propôs a André Figueiredo (PDT) acordo de apoio mútuo a quem disputar o segundo turno contra Eduardo Cunha.
RETA FINAL
O governador Agnelo Queiroz (PT) ficou desconsertado com aplausos calorosos para o sucessor Rodrigo Rollemberg (PSB), na posse de Leonardo Bessa
como procurador-geral de Justiça do DF.
BOLA DA VEZ
O senador Eunício Oliveira (CE) e o deputado Henrique Alves (RN) travam queda de braço no PMDB
pelo Ministério da Integração. O PT e o PROS também querem, e tentam vetar o senador cearense.
NÃO DÁ IDEIA
Atolado com a baixa mundial do preço de petróleo,
o semiditador Nicolás Maduro teria vendido uma ilha
da Venezuela a chineses para pagar dívidas, dizem
jornais de Hong-Kong.
ONTEM E HOJE
Desabafo na internet: “Antigamente os cartazes nas
ruas, com rosto de criminosos, ofereciam recompensas. Hoje em dia, pedem votos.”

Poder sem Pudor
PRINCESA OFEGANTE
Durante
discussão
no Senado, certa vez, o
então líder tucano Arthur
Virgílio (AM) surpreendeu pedindo licença ao
presidente da sessão
para contar uma piada,
como uma forma de destacar a necessidade de
as pessoas serem concisas. E contou uma piada
que bateu na trave da quebra de decoro. Era a história da
professora que passou uma tarefa a Joãozinho, estudante
inteligente e serelepe: construir uma frase com os elementos Religião, Sexo e Realeza.
“A frase de Joãozinho não poderia ter sido mais concisa
e lapidar: – Ai, meu Deus, que delícia! – disse a princesa
ainda ofegante!”…

A Estrela de Natal e a
Constelação Orgulhosa

Seis estrelas se encontram em uma galáxia qualquer no
infinito. As estrelas formam um semicírculo. Um pouco
afastada, encolhida, está a estrela Branca. Atrás, ocupando toda a extensão, a estrela Negra. Cada qual com sua
cor, representando os anos-luz de existência.
Suscitou-se entre as cinco estrelas uma contenda sobre
qual delas seria a maior.
-Sou a estrela Verde. Simplesmente a mais jovem, explosiva e formosa. A força da juventude interplanetária.
-Sou a Amarela. Ninguém pode viver sem a minha presença mágica. Em torno de mim giram a terra e os outros
planetas, estes astros sem luz própria. Minha luz leva oito
minutos e meio para atingir a terra. Sou a claridade de
cada manhã!
-Como podem percebem sou a estrela Azul. Já penetrei
quase todo o universo. Jamais encontrei alguém que tenha
o brilho superior ao meu!
-Eu a Vermelha, simplesmente sou a mais forte! Pelo super poder da minha cor tenho coragem de lutar e vencer
a escuridão entre as galáxias. Sou a guia dos guerreiros
vencedores.
-Sou a Negra. Uma estrela circumpolar de primeira grandeza, maior que o sol, que é um milhão de vezes
maior que a terra dos humanos. Meu tamanho é descomunal, adornando todo o infinito. Meninas, vocês brilham
sob meu corpo!
A estrela Branca continua recolhida, indiferente a arrogância das companheiras, observando um rastro luminoso de um cometa.
-E você branquinha, não fala nada? – perguntou a Vermelha.
-Além de ser a última fase de uma estrela, ainda é surda
e muda! – exclamou a Verde.
-Coitadinha! Ela é tão velhinha! Perdeu toda luz, brilha
menos que um vaga-lume! – disse a Negra com sua voz
de trovão.
-Reaja vovozinha! – gritou a Azul.
-O seu recanto é o cemitério das estrelas decadentes.
Você apagou e esqueceu de cair. – comentou a Amarela.
A Branca ergue-se e, quase chorando, com ternura diz:
-Queridas amigas, vocês têm toda razão. Já estou velha,
passei por todos estágios da vida: verde, amarela, azul,
vermelha e até negra! Hoje sou branca como a neve...
-O que você quer dizer, desbotada? – indignada, perguntou a Vermelha.
-Que todas serão assim como eu: sem combustível e não
emitindo mais radiação. Infelizmente é o ciclo natural da
vida.
-Pois eu sou o que quero ser, sempre azul!
-Eu também... – disse a Verde.
-Nós somos unidas e orgulhosas por sermos maravilhosas, cinco estrelas soberanas. Você é uma estrela solitária
do deserto Saara. Ninguém percebe sua presença. – comentou a Negra.
-Quem é você afinal, para nos dar lição de moral? – indagou a Amarela.
-Contarei minha história: “Tendo Jesus nascido em Belém de Judéia, eis que uns magos vieram a Jerusalém. Vendo eles a estrela, alegraram-se. A estrela que tinham visto
no oriente, ia adiante deles, até que, se deteve sobre o lugar
onde estava o Prometido”. Entre quintilhões de estrelas, eu
fui escolhida para esta missão sublime.
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Relembre 9 casos de assassinos que
chocaram o país com seus crimes
De Chico Picadinho a Francisco das Chagas, eles deixaram rastro de medo.
Homem em Mogi das Cruzes (SP) é suspeito de matar 6; 5 decapitados.

S

ete semanas após a prisão do vigilante Tiago
Henrique Gomes da
Rocha, de 26 anos, que sustenta ter cometido 29 homicídios em Goiânia, a polícia deteve o ajudante geral
Jhonatan Lopes de Santana,
que diz ter decapitado cinco
pessoas e matado outra em

Mogi das Cruzes (SP). O
caso pode entrar para a lista
de criminosos que aterrorrizaram cidades pelo país com
assassinatos em sequência
e toques de crueldade. Nela
já estão nomes conhecidos
como Chico Picadinho, que
matava e esquartejava suas
vítimas, e Francisco das

Tiago Henrique
Gomes da Rocha
(serial killer de
Goiânia): O vigilante de 26 anos foi
preso no dia 14 de
outubro após meses de investigação
da polícia sobre
uma série de mortes na capital goiana. Apesar de ser chamado de "serial killer",
ele não seguia um método específico e nem
todas as vítimas tinham uma característica
comum. Entre os crimes ligados a ele estão
assassinatos de mulheres por um motociclista e mortes de homossexuais e moradores de rua. O Ministério Público de Goiás
fez a primeira denúncia criminal contra ele
no dia 26 de novembro.
Francisco das
Chagas
Brito
(Caso dos Meninos
Emasculados):
Apontado
pelas autoridades
como o maior serial killer brasileiro, o mecânico maranhense é acusado
de matar e mutilar 42 meninos – 30 no Maranhão e 12 no
Pará – entre os anos de 1989 e 2003. Brito
atraía as vítimas com convites para ir pegar
frutas ou caçar bichos no mato. Os crimes
ficaram conhecidos como “Caso dos Meninos Emasculados” porque Brito arrancava
os órgãos genitais dos garotos, que tinham
o mesmo perfil: de quatro a 15 anos e de
famílias pobres.
Em alguns casos, ele teria estuprado as
vítimas. Também decepava outras partes
do corpo, como dedos, e levava como recordação. Brito está preso desde 2003 e foi
julgado pela primeira vez em 2006. Em fevereiro deste ano, ele foi a júri pela 11º vez
e condenado. Somadas, as penas das onze
condenações dão 385 anos de prisão.
Francisco
de
Assis
Pereira
(Maníaco do Parque): Condenado
a quase 150 anos
de prisão por matar dez mulheres
e pelo estupro e
roubo de outras
nove, Francisco de
Assis Pereira, conhecido como Maníaco do
Parque, é o serial killer brasileiro que mais

Chagas, acusado de matar 42
meninos no Pará e no Maranhão.
Em sua obra, a criminóloga e escritora Illana Casoy
explica que há basicamente
três definições para esse tipo
de criminoso:
Serial killer: são os mais
famosos. Fazem várias ví-

recebeu cartas na prisão. Ele se casou na
cadeia com uma das mulheres com quem
se correspondia. Atacava suas vítimas no
Parque do Estado, na Zona Sul da capital
paulista, para onde atraía as mulheres com a
promessa de uma sessão de fotografias que
as tornaria modelos. Em seis meses, a polícia encontrou oito corpos no parque. Ele
estuprava e asfixiava as vítimas.
Pereira confessou seus crimes em 1998 e
disse ter matado pelo menos 11 mulheres,
mas foi julgado pelo assassinato de dez. Foi
condenado pelos crimes de estupro, estelionato, atentado violento ao pudor e homicídio.
Cláudio
de
Souza (Maníaco
da
Lanterna):
Segundo a polícia,
Souza
cometeu
uma série de ataques a casais de
namorados entre
os anos de 2001
e 2005 na região
norte de Mato Grosso. Ele é acusado de ter
matado ao menos nove pessoas. Souza era
andarilho e sempre estava armado. Ele se
escondia no mato e usava uma lanterna para
iluminar a escuridão e abordar os casais.
As vítimas eram atacadas em locais ermos e escuros da cidade, onde iam namorar, e pelo menos cinco mulheres sofreram
violência sexual antes de serem mortas.
Souza foi preso em flagrante no início de
abril de 2008, na periferia de Alta Floresta,
onde matou um casal. Ele foi condenado a
20 anos de prisão pelo crime em maio deste
ano. Em 2011, Souza já havia sido condenado à mesma pena pela morte de uma mulher
e por tentativa de homicídio contra o namorado dela em Sinop, a 503 km de Cuiabá,
onde está preso atualmente.
Leandro Basílio
Rodrigues (Maníaco de Guarulhos): Preso em
2008, aos 19 anos,
chegou a confessar
ter estuprado e matado 50 mulheres
– crimes que não
foram todos comprovados. Foi acusado pela morte de Gisele
Cabral de Souza, sua última vítima, e outras
quatro mulheres. Segundo o Ministério Público, ele poderia ter feito nove vítimas no
total: cinco em Guarulhos, duas no Rio e,
quando ainda era menor de 18 anos, outras
duas em Belo Horizonte. Rodrigues respon-

timas com o mesmo perfil,
seguindo um metódo específico para matar. Um exemplo
é o maníaco de Contagem
(MG), que estuprava e matava por estrangulamento mulheres magras, morenas, de
cabelos longos e lisos.
Matador impulsivo (spree
killer): mata de maneira ale-

atória, é movido pela necessidade de matar, e não pela
fantasia que nutre pela vítima. Pode parar de matar tão
rápido quanto começou. Um
exemplo é Genildo França,
que em 1997 matou 14 pessoas numa pequena cidade
do Rio Grande do Norte.
Matador em massa: faz

de por mais 13 crimes, como tráfico, roubo
e estupro. "O agente é um assassino em série e nutre pelas mulheres um sentimento de
vingança", afirmou a promotoria em denúncia. Segundo a polícia, Rodrigues procurava
vítimas que fossem usuárias de crack, como
ele, e oferecia drogas para atraí-las. Em
2012, foi condenado a 18 anos pela morte
de Gisele.
Marcos
Trigueiro (Maníaco
de Contagem):
Todas suas vítimas eram mulheres magras, morenas, de cabelos
longos e lisos.
Foram abordadas
no carro e depois
estupradas e mortas por estrangulamento.
Trigueiro foi preso em fevereiro de 2010,
depois que exames de DNA confirmaram
a autoria dos crimes. Em um dos casos,
a vítima estava com o filho de um ano e
meio, que foi deixado em cima do cadáver
da mãe e encontrado com vida.Trigueiro já
foi condenado a 98 anos de prisão por três
crimes.
We l l i n g t o n
Menezes de Oliveira (Atirador
de
Realengo):
Wellington Menezes de Oliveira tinha 23 anos quando entrou armado
na Escola Municipal Tasso da Silveira, em Realengo (RJ), e atirou contra
os alunos. No episódio, conhecido comotragédia de Realengo, 12 crianças foram
mortas (10 meninas e 2 menino) e 13 ficaram feridas (10 meninas e 3 meninos)
– todas com idades entre 12 e 14 anos. O
atirador era ex-aluno da escola e levava
dois revólveres calibre 38 e equipamento
para recarregar rapidamente a arma.
O sargento da PM Márcio Alves fazia
uma blitz perto da escola e foi chamado
por um aluno ferido. O atirador foi baleado, caiu da escada e se suicidou. Com
base em vídeos gravados por Wellington
antes do ataque, o psiquiatra forense Talvane de Moraes concluiu que o atirador
sofria de esquizofrenia paranoide. Segundo Talvane, ele era movido por “um sentimento doentio de que ele é uma pessoa
muito pura, muito boa, que vai para uma
missão importante e que os outros são os
covardes”.

várias vítimas em um único
local, num único evento. Sua
explosão de violência é dirigida para um grupo que acredita tê-lo rejeitado e oprimido. Um caso é o Wellington
Menezes de Oliveira, o atirador de Realengo.
Relembre casos de criminosos que chocaram o país:

Genildo
Ferreira de França:
O ex-soldado do
Exército Genildo
Ferreira de França,
conhecido como
Neguinho de Zé
Ferreira,matou 14
pessoas em um
dia de fúria no ano
de 1997, no Rio
Grande do Norte. Ele saiu às ruas de São
Gonçalo do Amarante em busca das pessoas
que haviam disseminado na pequena cidade
a informação de que ele seria homossexual.
Sua lista de desafetos tinha 20 nomes. Ele
matou 14 e morreu em seguida. Sua esposa
foi a primeira vítima, por ter vindo dela o
boato sobre sua sexualidade.
França fez duas reféns, uma delas sua filha de cinco anos. Ele foi encurralado pela
polícia, liberou as reféns e morreu. Ele chegou a ser baleado pela polícia, mas não se
sabe se teria cometido suicídio antes de ser
atingido.
Francisco Costa Rocha (Chico
Picadinho): Em 3
de agosto de 1966,
o vendedor de livros e consórcio
Francisco Costa
Rocha, o Chico Picadinho, matou a
bailarina austríaca
Margarethe Suida. Ela foi encontrada estrangulada com um cinto de couro preto na
banheira de um apartamento da Rua Aurora,
região central de São Paulo. O corpo foi mutilado com tesoura, faca e lâmina de barbear.
Quando questionado sobre a motivação do
crime, Chico disse que a bailarina lembrava
a mãe dele. Por esta morte, Chico foi condenado, em 1968, a 17 anos de prisão. Chegou
a se casar no presídio, mas se separou antes
do nascimento da filha. Após cumprir oito
anos de pena, foi posto em liberdade.
Passados dois anos solto, ele voltou a matar. Em 16 de outubro de 1976, estrangulou
e esquartejou com serrote, faca e um canivete a prostituta Angela de Souza da Silva.
Foi preso 28 dias depois, na Baixada Fluminense (RJ). Chico está até hoje preso no
Hospital de Custódia e Tratamento de Taubaté, em São Paulo. Deveria ter sido colocado em liberdade em 1998, quando cumpriu
30 anos de prisão, mas, com base em laudos
médicos e psiquiátricos, o Ministério Público de São Paulo interditou Chico Picadinho
na Justiça Civil. Em 2014 ele completou 46
anos em reclusão.
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Pimentel anuncia Bernardo Santana Sintram prepara festival de prêmios
Com o objetide motivar o
para a Secretaria de Defesa Social voservidor
filiado,

“Vamos recuperar o conceito de segurança pública
em Minas”, diz governador
eleito
Em evento organizado por
delegados da Polícia Civil,
em Belo Horizonte, o governador eleito de Minas
Gerais, Fernando Pimentel,
anunciou oficialmente nesta a indicação de Bernardo
Santana de Vasconcellos
para a Secretaria de Defesa
Social (Seds) da nova gestão.
“Vamos recuperar o conceito de segurança pública
em Minas. Todos nós estaremos empenhados nesse esforço comum de oferecer às
mineiras e aos mineiros uma
política qualificada e efetiva
de combate à violência. Tenho orgulho de poder anunciar Bernardo Santana como
nome que vai liderar esse
processo”, disse Pimentel.
Líder do PR na Câmara
dos Deputados, Bernardo
Santana é o primeiro nome
anunciado por Pimentel
para compor o secretariado
estadual a partir de 2015. O
governador eleito e o novo
secretário foram homenageados pela categoria em reconhecimento pelos serviços
prestados à área de Segurança Pública.

Muito aplaudido pelos
parlamentares, delegados e
representantes da Promotoria, da Defensoria Pública
e da Ordem dos Advogados
do Brasil – Seccional Minas
Gerais (OAB-MG), Bernardo Santana falou sobre o
desafio de assumir a área e
lembrou os anos de omissão
do atual governo.
“É uma secretaria fundamental para o bem estar
dos mineiros. Enfrentamos
muitos anos de omissão na
área de Segurança Pública
em Minas, mas, com a colaboração de todas as instituições envolvidas neste
tema, faremos um trabalho
à altura das expectativa da
população”, disse, logo após
o anúncio oficial.
Representando os integrantes da Polícia Civil
reunidos no encontro, o delegado Paulo Saback comemorou o anúncio do novo
secretário. “A escolha gera
uma expectativa muito positiva. Ele conhece muito
bem a realidade das polícias
judiciárias, da Polícia Militar e dos demais integrantes
do sistema de defesa. Está
preparado para os desafios
que se impõem”, defendeu o
delegado.
Ainda durante o encontro,

Pimentel reafirmou o compromisso de diálogo permanente com os profissionais
do sistema de Defesa. “Fomos eleitos para ouvir as
diversas categorias, identificar os erros e equívocos cometidos nos últimos anos e
atuar para corrigir o que for
necessário”, lembrou.
“Este é um compromisso
que reafirmo aqui. A cooperação e o apoio da Polícia Civil são fundamentais
para termos sucesso nesta
empreitada”, completou Pimentel.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CONCEIÇÃO DE IPANEMA - mg
MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA – MG
AVISO DE LICITAÇÃO
PLPP Nº . 11/2014/PROCESSO
ADMINISTRATIVO: 0053-004-0011-2014.
Objeto: Aquisição de 3 (três) veículos novos (0 KM), para SEMUS
(Secretaria Municipal de Higiene e Saúde) do Município de Conceição de Ipanema – MG. Data e horário da entrega dos envelopes 1
e 2: até as 08:30 horas do dia 22/12/2014; Data da audiência de
abertura dos envelopes: às 09:00 horas do dia 22.12.2014, no local
definido em Edital, conforme Anexo II. Contato para Obtenção do
Edital: Departamento de Materiais e Serviços, com Mislainy de Faria
Silva Oliveira, Pregoeira extraordinária - Decreto 328/2014 ou com
Vinícius Roberto de Carvalho, no horário de expediente, no Tel: (33)
3317-1211, ou pelo email: licitacaopmci@gmail.com.
Conceição de Ipanema, 04 de dezembro 2014.
Mislayne de Faria Silva Oliveira
Pregoeira Extraordinária – Decreto: 328/2014.

MUNCIPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA – TERMO ADITIVO
A CONTRATO ADMINISTRATIVO - CONTRATO DE REPASSE:
CONVENIO Nº 729804/2009 EMPENHO Nº 2009NE904488.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: PLPP 0025/2011 – Contratante: Municipio de Conceição de Ipanema – Contratada: CTGA
CONSTRUTORA LTDA. Objeto: Prorroga prazo de execução
para o dia 28.2.2015 e ajusta o valor do contrato para o valor
global de R$ 309.508,86 (trezentos e nove mil quinhentos e oito
reais e oitenta e seis centavos). Dotação orçamentária: a mesma
do contrato principal. Conceição de Ipanema, 26 de setembro de
2013. Willfried Saar, Prefeito Municipal.

o Sindicato dos
Tr a b a l h a d o r e s
no Serviço público Municipal
de
ManhuaçuSINTRAM- está
preparando pelo
segundo ano consecutivo, o Festival de Prêmios,
que estará acontecendo no dia 12
de dezembro , a
partir das 13h. no
Parque de Expo- Eduardo Calais e Jaime Ferreira, numa parceria para o fortalecimento do trabalho
sições Fernando
Lopes-Bairro Ponte da Al- sorteados 1 TV 32, jogo de com seriedade. "Estamos
deia-.
sofá de dois e três lugares, preparando para o servidor,
A iniciativa do SINTRAM três aparelhos de DVDs, 01 uma tarde de lazer, entreteé a de mostrar ao servidor lavadora, 01 vale compra de nimento, esperança para que
filiado, que a entidade preo- R$ 200,00; 03 grills e uma cada um possa sonhar com
cupa e zela pelos seus direi- moto Yamaha 125. Para o dias melhores",ressalta Jaitos, busca sempre interferir presidente do SINTRAM, me Ferreira. O presidente
nos casos emblemáticos Jaime Rodrigues Ferreira, a também estabeleceu uma
em defesa da categoria que entidade está sempre volta- parceria com o Supermercasonha com dias melhores. da para atender o associado, do Coelho Diniz, que cedeu
Nesse momento, a entidade que é a peça principal para um espaço para a exposição
quer contribuir para que o o fortalecimento das ações e da moto,que está na entrada.
filiado tenha um final de ano a razão do sindicato existir.
Para o gerente do Coelho
feliz e, até mesmo levando
O associado também está Diniz, Eduardo Calais, a
um prêmio para casa.
bem animado para esse mo- empresa será sempre parPara satisfazer os filiados, mento de confraternização, ceira, para estreitar os laços
a diretoria do SINTRAM volorização e tempo de de companheirismo dentro
definiu a premiação para o mostrar que, a união forta- da finalidade de cada realifestival de prêmios.Serão lece todo um trabalho feito zação.

Saudações Aos Apaqueanos

Ao que aqui me referir,
não tenho a finalidade de
julgar, mas sim de entrar nas
portas e nos corações dos
apaqueanos. No início, dizíamos sempre uns aos outros,
apaqueanos sempre apaqueanos. Fomos a Itaúna,
comunidade modelo, muito
nos acrescentou no conhecimento do sistema APAC. Ficamos o dia inteiro com os
recuperandos, almoçamos
juntos e me lembro muito
bem dos trabalhos feitos na
marcenaria, sapataria, hortaliças, artes, etc. Foi bom
vê-los estudando, pensando
num futuro possível. Eu não
errei ao acreditar nas palavras dos recuperandos, eram
verdades concretas, cheias
de esforço e determinação.
Em Manhuaçu, a APAC
não foi iniciada com facilidade, antes de tudo, aconteceram participações intensas
da comunidade, reuniões,
cursos para formação de
voluntários, seminários com
representação de todos os
setores da sociedade. A participação foi intensa de toda
a comunidade. Quero citar
aqui com muito respeito por
tudo que estas pessoas fizeram e fazem pela APAC. Pe.
Renato, Pe. João Lúcio, Pe.
Genival, pastor Anderson,
Juiz Valteir e demais autoridade públicas e políticas,
faço com todo carinho ao
resaltar alguns nomes como
Drª. Denise, Aparecida Moreira, Dr. José Gouveia, Simone Santos, Dr. Antônio

Foto Jesse Judson

de Carvalho, Rogério Gonçalves David, pastor Ronaldo, Márcia, Denise, Célia,
Mateus, Marilene, Joélcio
e tantos outros que fizeram
com que esta obra se tornasse realidade. Não é em vão
realizar trabalhos voluntários, não foi perda de tempo
para muitos que hoje ficam
no anonimato, valeu a pena
por amor de Deus e pelas vidas que hoje renascem dos
trabalhos e dedicação destes voluntários, esta APAC
tornou-se realidade.
A APAC é uma associação que visa recuperar pessoas que praticaram crimes
contra a vida, dando-lhes a
oportunidade de se empenharem em novos rumos
para suas vidas. No decálogo da APAC, vemos que o
princípio a que ela foi criada, estabelece pontos essenciais para seu processo de
recuperação. O amor como
caminho; o diálogo como
entendimento; o trabalho

como essencial; a fraternidade e respeito como meta;
humildade e paciência para
vencer; a família organizada
como suporte; Deus como
fonte de tudo. "Recuperar o
preso, proteger a sociedade,
socorrer a vítima e promover a justiça".
Por aqueles que hoje silenciam em si mesmos,
diante da realidade de uma
APAC certamente diferente
daquela dos sonhos, nem é
preciso explicar muito, pois
o próprio realismo é sempre
diferente daquilo que sonhamos. O perdão, o amor,
a humildade nem sempre
falarão mais alto que julgamentos indevidos, desentendimentos frágeis e situações
as vezes estranhas à forma
de entender. Certamente o
amor, o perdão, a humildade, são a essência do trabalho. "Todo homem é maior
que a sua culpa".
Atenciosamente: Nelson
Ferreira da Silva
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Câmara aprova suplementação de mais
de R$ 3 milhões para o município

E

m sessão ordinária realizada na noite desta
Quinta-feira, 04, a
Câmara M. de Manhuaçu
aprovou cinco novos Projetos de Lei, além de Requerimento, Moções e Indicações
elaboradas pelos vereadores
solicitando melhorias para
ao município. Presidida por
Maurício de Oliveira Júnior,
a reunião contou ainda com
o pronunciamento dos vereadores pontuando questões
importantes que precisam
ser resolvidas, como os problemas decorrentes do trânsito caótico da cidade, a falta
de passarelas para travessia
de pedestres na rodovia e a
reivindicação feita por moradores para que o atendimento da Polícia Militar em
ocorrências seja agilizado.
Projetos aprovados: Um
dos Projetos de Lei aprova-

dos (nº 093/2014) é relacionado ao CISAB (Consórcio
Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da
Mata) e ratifica alterações
no contrato para a inserção
de novos entes da federação. Também aprovado,
com emenda parlamentar,
o Projeto nº 104/2014 que
autoriza a contratação de
estudantes matriculados em
cursos técnicos e superiores
para realização de estágio
curricular.
A abertura de crédito suplementar ao Orçamento
Geral do Município estipulada no Projeto de Lei nº
107/2014, de autoria do Executivo, em favor de diversas
Secretarias Municipais, no
valor de R$ 3.702.900,00,
foi aprovada pelo plenário
na reunião de ontem. Outros
dois Projetos também obti-

Mesa Diretora da Câmara, durante a
sessão de Quinta-feira, 04 de dezembro.

veram aprovação. Um deles,
o de nº 70/2014, de autoria
dos Vereadores Maurício
de Oliveira Júnior e João
Gonçalves Linhares Júnior,
que dispõe sobre denominação de ruas e bairro no
Loteamento Vale Verde (B.
Bom Jardim). O outro (nº
108/2014), de autoria da Vereadora Aponísia dos Reis,
dispõe sobre denominação

de Rua Jurandir Dornelas
Sette, o logradouro situado
no distrito de Santo Amaro
de Minas.
Vereador Jânio Garcia
Mendes, com o apoio de
todo o legislativo, apresentou Requerimento nº
085/2014, requerendo informações do Prefeito a
respeito do cartão de crédito
“Big Card”, disponibilizado

Os vereadores aprovaram cinco Projetos de Lei, além de
Requerimento, Moções e Indicações.

para alguns funcionários da
Prefeitura sem que, segundo
informações, estes tenham
manifestado interesse em
adquiri-lo.
Duas Moções foram apresentadas e aprovadas pelo
Plenário: a de Pesar (nº
114/2014), de autoria de
Anízio Gonçalves de Souza (Cb. Anízio), pelo falecimento do Senhor Adílson

José de Araújo, e a Moção de Congratulações (nº
115/2014), de autoria do
Vereador João Gonçalves
Linhares Júnior (Inspetor
Linhares), pela passagem
do Dia do Delegado de Polícia, comemorado em 03 de
Dezembro.
(Ass. de Comunicação –
Câmara M. de
Manhuaçu)

PAUTA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 31ª LEGISLATURA EM 04 DE DEZEMBRO DE 2014
Oração
Hino Nacional
Chamada dos Vereadores
EXPEDIENTE DO DIA
Leitura e aprovação das atas das sessões anteriores
Leitura de correspondências
PROJETOS DE LEI
Executivo Municipal
11/08/14 Projeto de Lei nº 66/2014 - Rejeitado pelas
Comissões
Dispõe sobre a área de expansão de uso urbano do município de Manhuaçu - Minas Gerais e dá outras providências.
17/10/14 Projeto de Lei nº 93/2014 - Aprovado
Dispõe sobre a ratificação da alteração no contrato de
consórcio público, aprovado na Assembleia Ordinária realizada no dia 27 de março de 2014, para inserção de novos
entes da Federação e que poderão integrar o Consórcio
Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata CISAB Zona da Mata.
13/11/14 Projeto de Lei nº 104/2014 - Aprovado c/
emenda
Autoriza a contratação de estudantes matriculados em
cursos técnicos e superiores para realização de estágio
curricular e dá outras providências.
26/11/14 Projeto de Lei nº 107/2014 - Aprovado
Autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento
geral do Município, em favor de diversas Secretarias Municipais, no valor de R$ 3.702.900,00.
Maurício de Oliveira Júnior e João Gonçalves Linhares Júnior
23/10/14 Projeto de Lei nº 70/2014 - Aprovado
Dispõe sobre denominação de Ruas e Bairro no Loteamento Vale Verde, Bairro Bom Jardim, neste Município e
contém outras providências.
Aponísia dos Reis
01/12/14 Projeto de Lei nº 108/2014 - Aprovado
Dispõe sobre denominação de Rua Jurandir Dornelas

Sette, em Santo Amaro de Minas, neste Município e contém outras providências.
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Mesa Diretora
Projeto de Resolução nº 16/2014 Vista Jorge / Comissão de Orçamento
Dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira e de Remuneração da Câmara Municipal de Manhuaçu, Estado de
Minas Gerais, e dá outras providências.
REQUERIMENTO
Jânio Garcia Mendes com o apoio do Legislativo
Requerimento nº 85/2014
Requer informações do Prefeito Municipal a respeito do
cartão de crédito “Big Card” disponibilizado para alguns
funcionários da Prefeitura de Manhuaçu sem que, segundo informações, estes tenham manifestado interesse em
adquiri-lo.
MOÇÕES
Anízio Gonçalves de Souza
Moção de Pesar nº 114/2014
Pelo falecimento do Sr. Adílson José de Araújo, em
22/11/2014 (cunhado do Vereador Anízio Gonçalves).
João Gonçalves Linhares Júnior
Moção de Congratulações nº 115/2014
Pela passagem do Dia do Delegado de Polícia, comemorado em 03/12.
INDICAÇÕES
Rogério Filgueiras Gomes
Indicação nº 436/2014
Sugere ao Prefeito a aquisição de um sítio a ser comprado ou alugado, próximo à cidade, a uma distância de
no máximo 15 km. Para que seja feita uma grande horta e
que ainda seja destinado um espaço para a construção de
alojamentos para abrigar com dignidade - oferecendo moradia e alimentação - às pessoas abandonadas nas ruas e

praças, sendo necessário o entendimento entre as autoridades competentes.
Indicação nº 437/2014
Indica ao Prefeito que adquira um terreno ao lado do cemitério municipal de Ponte do Silva, a fim de ampliar o seu
espaço enquanto a tempo.
Jânio Garcia Mendes
Indicação nº 439/2014
Solicita o entendimento entre o Prefeito Municipal e a
Energisa, para que seja providenciada a troca do poste de
iluminação pública na rodovia BR-262, em frente à Zum Bairro Bom Jardim, considerando as avarias apresentadas
no poste e, por consequência, na rede elétrica, decorrente
de uma batida recente que tem colocado em risco a segurança dos moradores que por ali passam.
Indicação nº 440/2014
Reivindica a colocação de iluminação pública na Rua Esmeralda, próximo ao CDC 1/647867-1, Distrito de Realeza.
Indicação nº 441/2014
Solicita operação tapa-buraco e limpeza de um lote na
Rua Maria de Lourdes Salazar, Bairro Recanto da Aldeia.
Anízio Gonçalves de Souza
Indicação nº 442/2014
Indica a construção de uma escadaria na Rua Sol Nascente, Bairro Santa Terezinha.
Indicação nº 444/2014
Solicita a colocação de iluminação pública na Rua Judith
Alves de Oliveira, Bairro Engenho da Serra.
Aponísia dos Reis
Indicação nº 445/2014
Solicita a ampliação do horário de funcionamento do banheiro público da Praça Cordovil Pinto Coelho para até às
19:00 horas.
Indicação nº 446/2014
Solicita a ampliação e reforma do ponto de ônibus situado na Rua Olimpio Vargas, nas proximidades do antigo
Barrancos.
ORDEM DO DIA
PALAVRA FRANCA
ENCERRAMENTO
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Jorge do Ibéria é eleito o novo
presidente da Câmara de Manhuaçu

O

Vereador Jorge Augusto Pereira (Jorge
do Ibéria) foi eleito
o novo Presidente da Câmara M. de Manhuaçu, em sessão extraordinária realizada
na noite de Sexta-feira, 05.
Duas chapas concorreram e
a votação ficou em 8x7.
As chapas tiveram a seguinte composição: CHAPA
01: Jorge Augusto Pereira
(Presidente), Paulo César
Altino (Vice-pres.), Jânio
Garcia Mendes (1º Sec.) e
Juarez Cleres Elói (2º Sec.);
e a CHAPA 02: Francisco
de Assis Dutra (Presidente),
Gilson César da Costa (Vice-pres.), Anízio Gonçalves
de Souza (1º Sec.) e Aponísia dos Reis (2º Sec.).
Pela primeira vez na história, a Casa Legislativa de
Manhuaçu realizou votação da Mesa Diretora em
regime aberto. Ou seja, o
voto de cada vereador foi
declarado no momento da
votação, em um processo
totalmente transparente. Em
2013, o Presidente Maurício
de Oliveira Júnior apresentou Projeto de Resolução
determinando o fim do voto
secreto na Câmara de Manhuaçu, em sintonia com as
recentes alterações ocorridas na legislação nacional.
Na ocasião, o Projeto teve
aprovação unânime no plenário.
O Presidente Maurício de
Oliveira Júnior conduziu
a sessão e os respectivos
trabalhos de votação. “Foi
uma eleição transparente,
limpa, respeitosa e cordial.
Registro minhas congratulações ao Vereador Jorge
Augusto Pereira, por esta
vitória. Sou sabedor de sua
competência, honestidade
e transparência, juntamente
com toda a Mesa Diretora:
os Vereadores Paulo Altino,
Jânio e Juarez Cleres Elói.

Vereador Jorge do Ibéria, durante pronunciamento,
após o resultado da eleição

São pessoas muito capacitadas. Tenho a convicção
de que farão um grande trabalho a frente da Mesa Diretora da Casa Legislativa.
Entendemos que eles darão
continuidade ao nosso trabalho de independência do
Poder Legislativo, colaborando com o progresso, desenvolvimento e bem-estar
de nossa cidade. Parabenizo
também ao Vereador Francisco de Assis Dutra, candidato da chapa dois, que não
obteve vitória, mas é um vitorioso, porque combateu o
bom combate. A Casa segue
pra frente, buscando um legislativo forte e cumprindo
nosso compromisso com o
bem de Manhuaçu”, avaliou
Maurício Júnior.
O Vereador Jorge Augusto Pereira (Jorge do Ibéria),
que havia exercido interinamente a função de Presidente da Câmara, no ano de
2012, exercerá a presidência
da Casa Legislativa a partir
de 2015, a partir da consolidação da vitória de sua

chapa na eleição de hoje.
“Temos uma nova proposta
de trabalho para Manhuaçu. Abraçamos esta causa
e asseguramos a votação
necessária para a vitória
nesta eleição. [...] Pretendemos fazer um trabalho
diferenciado e cada vez
melhor para a comunidade.
[...] Temos a satisfação de
trazer esta representatividade para os distritos junto à
Mesa Diretora, já que resido em Vilanova, o Jânio em
Realeza e o Juarez em São
Sebastião do Sacramento,
além do Vereador Paulo César Altino que reside aqui
na cidade. A chapa oposta
também trazia três vereadores de distritos. Enfim, de
qualquer modo os distritos
seriam contemplados com
forte representatividade. [...]
Nós pretendemos ter harmonia com o Executivo e saber se realmente o Prefeito
tem interesse em trabalhar
junto com esta Casa. [...]
Manhuaçu precisa ganhar,
porque é uma cidade-polo.

Cidadãos e representantes de segmentos sociais prestigiaram a sessão extraordinária.

Mesa Diretora eleita para o biênio 2015/2016: Vice-pres. Paulo Altino, Presidente Jorge Augusto
Pereira (Jorge do Ibéria), 1º Sec. Jânio Garcia Mendes e 2º Sec. Juarez Cleres Elói.

Temos competência para
isto e vamos trabalhar para
melhorar o município”, destacou Jorge do Ibéria.
Paulo César Altino, eleito
Vice-presidente, mencionou
que “foi uma votação tranquila, e, hoje, tivemos um
exemplo muito importante
sobre como a Casa Legislativa deve funcionar. Tudo
foi feito com muito diálogo.
Com a graça de Deus vamos
fazer o que for bom para a
Câmara e para o povo de
Manhuaçu”.
Vereador Jânio Garcia
Mendes exercerá a função
de 1º secretário no próximo
biênio. Ele pontuou que “foi
uma eleição justa, com duas
chapas concorrentes. É nossa intenção daqui pra frente
será realizar um trabalho em
conjunto para fortalecer a
imagem do Legislativo junto à sociedade. Nosso trabalho é em prol da cidade e
dos distritos”.
(Ass. de Comunicação –
Câmara M. de
Manhuaçu)

Vereador Jorge Augusto Pereira, eleito novo Presidente,
recebe os cumprimentos do Presidente Maurício Júnior.

Pela primeira vez, em exemplo de total transparência, a Câmara Municipal
de Manhuaçu realizou votação aberta para a Mesa Diretora.
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Presidente Maurício Júnior cobra atitudes
do prefeito em Relação ao trânsito
Por Devair G. Oliveira

A

pós a reunião da Câmara Municipal de
Manhuaçu o presidente Maurício Júnior falou
sobre a situação do caótico
trânsito de Manhuaçu, “mais
uma vez uma reunião com
assuntos importantíssimos,
assuntos que afetam as vidas de toda a população de
Manhuaçu. Hoje novamente gostaria de ressaltar a
situação do nosso trânsito,
é sabido que aproximadamente a cada ano 1.000
novos veículos são emplacados em Manhuaçu, então
a cada ano esse trânsito de
Manhuaçu que já é caótico, e extremamente difícil
se agrava, estamos há dois
anos ai de gestão e desde a
primeira reunião ordinária
do ano de 2013, nós vereadores cumprimos o nosso
papel, viemos ai cobrando
providencias, além de cobrar
foram diversas sugestões e o
problema continua da mesma forma que está, o executivo não tomou nenhuma
atitude concreta de forma a
solucionar este problema do
transito, nós já cobramos, já
reivindicamos, é preciso que
o prefeito faça alguma coisa
pois ele é o prefeito que representa o município” explica Maurício.
Falando ainda sobre os

trevos da cidade o trevo do
Zebu segundo o presidente algo necessita ser feito,
para amenizar o trânsito.
“São trevos que além de
congestionamento são perigosos que rotineiramente
acontecem vários acidentes,
a gente sabe que a intervenção ali dependeria do governo federal mas uma medida definitiva tem um valor
extremamente alto, mas a
gente verificou em algumas
cidades, um exemplo João
Monlevade, foi feito em um
daqueles trevos uma solução paliativa, uma solução
vamos dizer assim provisória, um quebra galho, foram
colocados lá tambores no
centro do trevo e o transito
desviado para dentro do trevo, porque não tomar esta
medida aqui em Manhuaçu? Então a gente reivindi-

ca isto, o nosso transito está
caótico e nós mais uma vez
cobramos, reclamamos providencias do governo municipal”. Disse Maurício

IPVA 2015 já pode ser pago em Minas

A Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais divulgou
na última terça-feira (02/12) a tabela e a escala de pagamentos do
IPVA Imposto sobre Propriedade
de Veículos Automotores para
2015. A tabela do IPVA/2015 foi
publicada no Diário Eletrônico
da SEF no endereço: http://diarioeletronico.fazenda.mg.gov.br.
A escala de pagamento
começa no dia 19 de janeiro de
2015 para os veículos com placas
de final 1 e o contribuinte que
decidir quitar o imposto à vista
terá 3% de desconto. O anúncio
do IPVA 2015 foi feito pelo Subsecretário da Receita Estadual,
Gilberto Silva Ramos, que explicou que houve uma redução
média de 3,73% da base de cálculo adotada em comparação
com o ano de 2014. Segundo o
subsecretário, o valor emitido
em 2015 será de R$ 3,86 bilhões
para uma frota de 8,67 milhões de
veículos, que cresceu 5,73% em
relação a 2014, ampliando a frota
no Estado em 470 mil veículos.
O valor emitido, comparado com
2014, crescerá 13,53%, proporcionando um incremento de R$
459 milhões. Com relação à Taxa
de Renovação do Licenciamento
Anual de Veículo (TRLAV), o
valor total emitido é de R$ 615
milhões, ou seja, aumento de R$
51 milhões em relação a 2014.
O Subsecretário informou ainda que além do desconto para
pagamento em cota única o contribuinte poderá parcelar o IPVA
em três vezes, com vencimentos
nos meses de janeiro, fevereiro e
março. A Taxa de Licenciamento
Anual de Veículo – TRLAV, no
valor de R$ 77,60 e com vencimento em 31 de março de 2015,
também já pode ser quitada. O

IPVA de veículos movidos exclusivamente a álcool têm um
desconto de 30% em relação ao
mesmo veículo movido a gasolina. O subsecretário da Receita
Estadual lembrou ainda que do
valor apurado com o IPVA, 20%
são repassados ao FUNDEB –
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
e de Valorização dos Profissionais
de Educação. Do restante, 40%
são destinados ao caixa único do
Estado e 40% para o município de
licenciamento do veículo.
Pagamento: O superintendente de Arrecadação e Informações
Fiscais da Secretaria de Estado
de Fazenda, Osvaldo Lage Scavazza, esclareceu que o pagamento
do IPVA de 2015 poderá ser
feito em cota única com 3% de
desconto no mês de janeiro ou em
três parcelas iguais e consecutivas
– janeiro/fevereiro/março, diretamente nos terminais de autoatendimento ou guichês de caixa dos
agentes arrecadadores autorizados, bastando informar o número
do RENAVAM do veículo. A
emissão da guia de arrecadação
do IPVA poderá ser feita também
pelo site da SEF: www.fazenda.

mg.gov.br, nas Repartições Fazendárias e nas Unidades de
Atendimento Integrado (UAI).
Os agentes arrecadadores autorizados a receber os tributos são
o Banco do Brasil, Mais BB,
Banco Postal, Bradesco, Itaú,
Bancoob, Mercantil do Brasil,
HSBC, Caixa Econômica Federal, Santander e Casas Lotéricas.
O Superintendente esclareceu
ainda que as alíquotas aplicadas
ao IPVA 2015 são de 4% para automóveis, veículos de uso misto e
utilitários; 3% para caminhonetes
de carga (picapes) e furgões; e
2% para automóveis, veículos de
uso misto e utilitários com autorização para transporte público,
comprovadas mediante registro
no órgão de trânsito na categoria
aluguel. As motocicletas e similares têm alíquota de 2%, veículos
de locadoras (pessoa jurídica) 1%
e também de 1% para ônibus,
microônibus, caminhões e caminhões-tratores. O não pagamento
do IPVA nos prazos estabelecidos
gera multa de 0,3% ao dia (até o
30º dia), multa de 20% após o 30º
dia e juros (SELIC) calculados
sobre o valor do imposto ou das
parcelas, conforme o caso.
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ATLETAS MANHUAÇUENSES DE BMX
COMEMORAM ANO DE CONQUISTAS
Com o apoio da Prefeitura de Manhuaçu, pilotos
tiveram incentivo para participar de eventos
importantes e consideram a pista no Clube do Sol
como a maior conquista dos últimos anos

O ano de 2014 está sendo
muito comemorado pelos pilotos de BMX de Manhuaçu.
Graças ao apoio da Prefeitura
Municipal, através da Secretaria
de Esportes, os atletas puderam
participar das cinco etapas do
Campeonato Mineiro. Mesmo
ainda no início de uma parceria que deve render ainda mais
frutos, vários resultados importantes foram conquistados. No
ranking geral do estado, alguns
atletas conseguiram permanecer
entre os três primeiros: Sérgio
Edmundo Neto, 1º lugar na categoria Expert até 6 anos; Marcelo
José Pernambuco, 2º lugar na
Expert 15 anos; Francisco Júnior
de Carvalho, 3º lugar na Junior
Man; Vinicius Dias da Silva, 2
º lugar e Jonathan dos Santos
Viana 3º lugar, ambos na Cruizer 17\24 anos; Anderson Mendes Ramalho e Isaque Marques,
ambos na Cruizer 30\34 anos;
Vinicius Gonçalves, 3º lugar na
Cruizer 35\39 e Marlon Goulart,
2º na categoria Mountain Bike.
"Esse foi um ano de vitórias
para o esporte de Manhuaçu,
mas para o BMX foi um ano realmente histórico. Inauguramos
a nossa tão sonhada pista já com
uma corrida importante e ainda
contamos com a aprovação e
elogios dos principais pilotos do
estado", comemorou Vinicius
Gonçalves, piloto manhuaçuense de BMX.
Para meados de 2015, os
atletas da cidade devem participar da 4ª etapa do Campeonato
Mineiro, além das tradicionais
corridas regionais. "Afirmamos
que a história da Pista Clube do
Sol, está apenas começando",
comentou Vinicius.
HISRTÓRIA: Desde o começo da década de 80, crianças
e adolescentes de Manhuaçu já
se arriscavam no esporte BMX,
mais conhecido no Brasil como
Bicicross. É uma corrida de bicicletas em um percurso curto,
com várias rampas a serem ultrapassadas, exigindo dos atletas
força e técnicas apuradas para
vencer os obstáculos e chegar
na frente. Desde então, pequenas pistas foram construídas em
Manhuaçu, algumas em terrenos
particulares que com o tempo
foram destruídas para utilização
em outros fins.
Na década de 90, as pistas
foram se aprimorando, acompa-

nhando a evolução do esporte.
Corridas regionais vinham acontecendo e pilotos de Manhuaçu
começaram a se destacar em
competições de níveis estaduais
e nacionais.
Mas 2014 foi um ano histórico para o BMX de Manhuaçu,
pois foi inaugurada a Pista Municipal Clube do Sol situada na
BR 262 km 33. Em uma parceria
do Clube de BMX de Manhuaçu
e da Prefeitura Municipal, a pista foi construída com dimensões
oficiais, podendo sediar competições de nível nacional. Agora
a juventude de Manhuaçu conta
com mais lugar voltado para o
esporte e o lazer.
Em sua inauguração no dia
19 de outubro, sediamos pela
primeira vez uma etapa do con-

Agora em Lajinha!

Festas

ceituado Campeonato Mineiro
de BMX da FMC\ FMBX (Federação Mineira de Ciclismo e
Federação Mineira de Bicicross)
autoridades municipais prestigiaram o evento. Os presentes
puderam assistir junto a um
considerável público acirradas
disputas e vitórias, como a do
piloto de Manhuaçu Marlon
Goulart na categoria Mountain
Bike, que venceu a etapa numa
corrida emocionante.
A pista foi elogiada por todos,
inclusive pelo narrador oficial
"Manga Rosa", que repetiu várias vezes em alto e bom som,
que aquela era "a melhor pista
do estado na atualidade".
Com informações da equipe
BMX - Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu

11

Emater-MG completa 66 anos com atendimento
a 400 mil famílias de agricultores no Estado

Empresa está presente em 93% dos municípios mineiros
BELO
HORIZONTE
(04/12/2014) - A Empresa de
Assistência Técnica e Extensão
Rural de Minas Gerais (Emater-MG) completa 66 anos de existência no dia 6 de dezembro e se
consolida como referência em
todo o país na sua área de atuação. Ela foi a primeira empresa
do setor no Brasil e hoje está presente em 789 municípios, o que
corresponde a 93% do Estado.
Os escritórios da Emater-MG
garantem o atendimento a 400
mil famílias de agricultores. Em
média, os agricultores familiares
atendidos pelo serviço de assistência técnica têm renda quatro
vezes maior que os demais. Isso
significa ganho de produtividade
e melhoria de vida da população.
Além dos serviços de assistência
técnica, a Emater-MG desenvolve programas e projetos que
geram resultados ambientais, sociais e econômicos.
Minas Sem Fome: Com o Programa Minas Sem Fome foram
beneficiados, nos últimos dois
anos, 250 mil agricultores com
projetos de horticultura, avicultura, apicultura, abastecimento
de água e outros. O Minas Sem
Fome é um programa do Governo de Minas, gerenciado pela
Emater-MG, com o objetivo de
implementar ações que contribuam para a inclusão da população
de baixa renda no processo produtivo, especialmente agricultores familiares.
O programa incentiva a produção de alimentos, agregação de
valor e geração de renda, visando
à melhoria das condições de segurança alimentar e nutricional.
A Emater–MG é responsável
pela mobilização dos agricultores, assistência técnica, compra e
distribuição dos insumos.
Certifica Minas Café: Na
cafeicultura, a Emater-MG desenvolve o programa Certifica
Minas Café, em conjunto com
a Secretaria de Estado de Agricultura e Instituto Mineiro de
Agropecuária (IMA). A Emater-MG orienta os produtores para
a adequação das propriedades às
boas práticas agrícolas em todos
os estágios da produção, atendendo também normas ambientais e
trabalhistas reconhecidas internacionalmente.
No final do processo, a propriedade passa por uma auditoria
independente e recebe um certificado. Atualmente, Minas conta
com 1633 propriedades certificadas em 214 municípios. O Estado
é o maior produtor nacional de
café e responde por cerca de 50%
da safra brasileira.
Minas Leite: Minas também
é o principal produtor brasileiro
de leite. Nesta área, a Emater-MG desenvolve o Minas Leite.

O programa investe na qualificação
gerencial e técnica
das propriedades,
gerando ganhos
econômicos, sociais e ambientais.
São priorizadas
propriedades com
produção de até
200 litros de leite/
dia.
Atualmente, o
programa conta
com 1160 propriedades cadastradas,
distribuídas em
386 municípios. Cada propriedade atendida pelo Minas Leite
serve de modelo para outras dez
propriedades vizinhas, o que garante um efeito multiplicador das
ações do programa.
PNAE e PAA: A Emater-MG
também orientou, nos últimos
dois anos, 17 mil agricultores
para fornecimento de produtos ao
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e ao Programa de Aquisição de Alimentos
(PAA). O PNAE é um programa
do governo federal que estabelece
que 30% dos recursos para a merenda escolar sejam destinados à
compra de gêneros alimentícios
produzidos por agricultores familiares. Já no PAA, os produtos
da agricultura familiar são adquiridos pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e
distribuídos para creches, asilos,
escolas públicas e instituições assistenciais.
Centros de Comercialização e
Capacitação: O trabalho desenvolvido pela Emater-MG também
proporcionou a inauguração dos
Centros de Qualidade do Queijo
Minas Artesanal de Medeiros e do
Rio Paranaíba, do Centro Vocacional Tecnológico da Agricultura
Familiar de Ponto dos Volantes
e do Centro de Comercialização
da Agricultura Familiar de São
Francisco. São espaços estruturados graças a diversas parcerias
desenvolvidas pela Emater-MG e
que possibilitam a capacitação e a
venda dos produtos regionais pelos agricultores familiares.
Brasil Sem Miséria: A Emater-MG também tem importante
atuação no programa Brasil Sem
Miséria, dos ministérios de Desenvolvimento Agrário (MDA)
e de Desenvolvimento Social
(MDS). Ela faz o diagnóstico e o
planejamento de projetos produtivos das famílias que podem ser
beneficiadas, além de orientar a
execução dos mesmos. Cerca de
8,2 mil famílias, com renda de
até R$ 77 mensais por pessoa,
já foram assistidas pela Emater-MG. O MDA repassa os recursos
a fundo perdido para a elaboração
de projetos produtivos que gerem

renda para as famílias.
Projeto Jaíba: O Perímetro
de Irrigação do Projeto Jaíba, no
Norte de Minas, está localizado
entre o rio São Francisco, onde
ocorreu o desvio para abastecer
os canais, e o rio Verde Grande. A
região se destaca como importante polo produtor de fruticultura,
principalmente de banana, limão
e manga. A área do projeto tem
aproximadamente 1.830 pequenos produtores, que recebem assistência técnica da Emater-MG,
além de 90 médios produtores e
55 empresários. A atual área irrigada do projeto, incluindo as etapas I e II, é de aproximadamente
20 mil hectares.
Preservação do Rio São
Francisco: Uma das principais
ações da Emater-MG na área
ambiental é a de preservação da
sub-bacia hidrográfica do Rio
São Francisco, desenvolvida
em parceria com a Ruralminas e
Companhia de Desenvolvimento
dos Vales do São Francisco e do
Parnaíba (Codevasf). Foram beneficiados 56 municípios, com a
construção de barraginhas - para
captação da água da chuva - terraços e proteção de nascentes. O
investimento da Emater-MG no
trabalho foi de aproximadamente
R$ 1,5 milhão.
Capacitação: A Emater-MG
também irá proporcionar a capacitação de 400 técnicos com o
curso de pós-graduação a distância em Extensão Ambiental para
o Desenvolvimento Sustentável.
Nunca um número tão grande de
extensionistas da empresa cursou,
simultaneamente, uma especialização com carga horária de 360
horas.
Infraestrutura: Para possibilitar a excelência e a abrangência
do atendimento aos agricultores
do Estado, a Emater-MG fez
grandes investimentos em infraestrutura nos últimos anos. Em
2014, a empresa renovou mais de
30% da sua frota, com a aquisição
de quase 400 veículos. Também
neste ano, foram adquiridos 640
notebooks para o trabalho dos técnicos e dezenas de projetores multimídia e impressoras. O sistema
de telefonia da empresa também
foi modernizado.
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Citações
Citações
Sábias
Sábias
Nosso egoísmo é, em
grande parte, produto
da sociedade.
Émile Durkheim
O homem torto não
pode pensar reto.
Khalil Gibran
Feliz de quem atravessa a vida inteira
tendo mil razões para
viver.
Dom Hélder Câmara
O que me preocupa
não é nem o grito dos
corruptos, dos violentos, dos desonestos,
dos sem caráter, dos
sem ética... O que me
preocupa é o silêncio
dos bons.
Martin Luther King
É um império essa luz
que se apaga ou um
vaga-lume?
Jorge Luis Borges
Deixa que o tempo
vai matar a saudade e
levar o apego embora.
Autor Desconhecido
O silêncio é uma
confissão.
Camilo Castelo
Branco
As pessoas podem ser
mais compreensivas,
honestas, amigas, confiáveis Elas não são
porque não querem
mesmo.
Carolina Bensino
Liberdade é uma
palavra que o sonho
humano alimenta,
não há ninguém que
explique e ninguém
que não entenda.
Cecília Meireles
Se temos uma biblioteca e um jardim
temos tudo.
Cícero
O caminho mais grandioso para viver com
honra neste mundo é
ser a pessoa que fingimos ser.
Sócrates

por

Pr. João Soares
da Fonseca

Oncopediatria: garantindo futuros

Receber o diagnóstico de câncer é uma situação
delicada e que leva a maioria das pessoas a pensar sobre o futuro. Quando essa doença deve ser
combatida por uma criança, a pergunta fica ainda
mais evidente: como será o desenvolvimento dessa criança após o tratamento?
“A luta contra o câncer infantil vale a pena de
ser lutada porque as possibilidades de êxito são
reais”, enfatiza dr. Vicente Odone Filho, oncopediatra do Einstein. A principal evolução da oncologia pediátrica, destaca o médico, são os resultados excepcionais alcançados com os tratamentos.
“Praticamente 100% das crianças com câncer
sobrevivem um ano após o diagnóstico e esse número chega a 70% se fizermos um recorte 10 anos
depois”, afirma o dr. Odone.
De acordo com o médico, é possível inclusive
falar em cura nos casos em que não há resquícios
da doença no organismo ou eventos colaterais
graves 10 anos depois, especialmente nos portadores de leucemia linfocítica aguda. Nesses casos, a expectativa de vida é praticamente igual à
da população que nunca enfrentou a doença. “Em
pediatria temos uma chance maior de cura do que
com os adultos. Vários estudos demonstram que a
resposta à quimioterapia por parte das crianças é
melhor”, relata a dra. Juliana Folloni, oncohematologista pediátrica do Einstein.
Além de ótimos resultados, os tratamentos utilizados atualmente têm menor toxidade e podem ser
mais localizados, reduzindo, assim, possíveis danos colaterais. “As pessoas não devem temer. Os
tratamentos não podem provocar distúrbios piores
do que a própria doença em si”, pondera.
A modernização no controle da toxidade permitiu setorizar e individualizar ainda mais o tratamento de crianças e adolescentes, garantindo que
elas sigam o tratamento cada vez menos afastadas
das atividades gerais e comuns do dia a dia infantil. Os pequenos pacientes ganham em qualidade
de vida e socialização, partilhando das mesmas
situações que crianças saudáveis.
Para garantir o crescimento e desenvolvimento
em plena condição de normalidade, no entanto, é
necessário que a criança seja tratada como um ser
em evolução. Por isso, o acompanhamento multidisciplinar (com psicólogos, psicoterapeutas,
fisioterapeutas, entre outros) se torna ainda mais
fundamental.
Possíveis efeitos colaterais: Em geral, o câncer infantil é tratado por meio de quimioterapia e
radioterapia. As duas opções podem trazer efeitos

colaterais em longo prazo. Clinicamente, as consequências mais comuns são déficit no crescimento, alterações no desenvolvimento de alguns
órgãos, insuficiência renal ou cardiopatia. Essas
condições dependem do tipo de câncer, do estágio
do diagnóstico, tempo e tipo de tratamento.
“A grande maioria dos pacientes leva uma vida
normal depois. A única diferença é que o acompanhamento paralelo é para sempre. Nos primeiros
cinco anos após o diagnóstico a consulta pode ser
mensal, trimestral ou semestral. Depois desse período, o acompanhamento passa a ser anual, a fim
de atuar precocemente caso alguma sequela apareça”, esclarece a dra. Juliana.
Principais tipos: O câncer infantil não tem
grande incidência sobre a população. Segundo
estimativa do Instituto Nacional de Combate ao
Câncer (INCA), em 2012 foram 11.530 novos casos da doença. Os tumores mais frequentes nessa
fase são as leucemias (que afetam as células sanguíneas), os linfomas (sistema linfático) e os tumores primários de sistema nervoso central. Além
desses, também afetam particularmente as crianças o neuroblastoma (tumor de células do sistema
nervoso periférico, frequentemente localizado no
abdome), tumor de Wilms (tumor renal), retinoblastoma (atinge a retina, fundo do olho), tumor
germinativo (das células que vão dar origem aos
ovários ou aos testículos), osteossarcoma (tumor
ósseo) e sarcomas (tumores de partes moles).
O câncer infantil tem características diferentes da doença que acomete o adulto. A primeira
é que geralmente pouco se sabe sobre as causas
do problema ou os fatores de risco. Dificilmente a
doença está ligada a maus hábitos, como acontece
com os adultos (o hábito de fumar predispõe ao
aparecimento de câncer de pulmão, por exemplo).
Os sintomas mais comuns também podem ser
mascarados por situações pediátricas corriqueiras. Os médicos indicam que os familiares fiquem
atentos para sintomas como febre persistente sem
causa conhecida, dores nos ossos ou nas juntas, reflexo esbranquiçado do olho quando reflete a luz,
aparecimento de manchas roxas pelo corpo, perda
de peso e palidez.
Não temer o diagnóstico e fugir do estigma
injustificado de doença fatal que muitas vezes o
termo câncer carrega são as melhores maneiras
de combatê-lo com sucesso. Quanto antes a doença for identificada, melhores serão as chances
de cura e preservação do desenvolvimento normal
da criança.

jsfonseca@pibrj.org.br

O acampamento do anjo

É ou não é um desafio encarar os sofrimentos da vida
com uma perspectiva positiva? Dependendo do que tenhamos no coração, nossa atitude será ou de abatimento,
de desânimo, quando não de blasfêmia ou rebelião contra Deus, ou, por outro lado, será de louvor e gratidão.
Quando Jó vivenciava o clímax de sua crise, a própria
esposa deu-lhe um conselho até hoje polêmico: “Amaldiçoa o teu Deus e morre” (Jó 2.9b). Não deveríamos
nos esquecer que Deus jamais prometeu colocar-nos
numa redoma inacessível. Ao contrário, Ele sempre foi
franco e deixou claro que a vida contraditoriamente tem
espinhos e espinhas. Mas de uma coisa podemos ter certeza: “O anjo do SENHOR acampa-se ao redor dos que
o temem, e os livra” (Sl 34.7).
Várias vezes no Antigo Testamento se faz referência
a esse “Anjo do Senhor”, ou ainda “Anjo da Presença”,
sem que tenhamos sua identificação exata. Pelas características desse personagem, porém, concluímos tratar-se do próprio Deus. É Deus mesmo, acampando-se ao
nosso redor.
Enfatizemos isso: o anjo do Senhor, isto é, o Senhor
mesmo está acampado. Ele não vem apenas fazer uma
visita rápida, uma “visita de médico”, como costumamos dizer. Ele está acampado! Ele não vem apenas “passar um fim de semana conosco”. Ele está acampado! Ele
não vem ficar conosco somente durante as férias escolares. Ele está acampado! Ele não vem correndo só para
dar um alô telegráfico. Ele está acampado! Acampado,
quer dizer, morando ao redor dos que o temem e desejam a sua companhia. É o mais perfeito esquema de
segurança que se conhece. Sistema confiável, seguro; é
proteção infalível.
Além disso, o salmista diz que o Anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem... “Ao redor”, como se
fosse uma muralha intransponível. Ele não deixa flanco
descoberto. Não expõe vulnerabilidades. A cobertura do
anjo é completa. Descanse e durma; você está seguro no
acampamento do Anjo do Senhor!

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE

Bolo Nha Benta
Ingredientes
7 ovos
2 1/2 xícaras (chá) de açúcar
1 xícara (chá) de margarina
1/2 xícara (chá) de chocolate em pó
1 xícara (chá) de leite
2 xícaras (chá) de farinha de trigo
1 colher (chá) de fermento em pó
1/2 xícara (chá) de água
1/2 envelope de gelatina em pó
300 g de chocolate ao leite picado
1 lata de creme de leite
Confeitos de chocolate
Modo de preparo
Prepare a massa: bata 4 gemas, 1 1/2 xícara (chá)
de açúcar, a margarina e o chocolate em pó em uma
batedeira.
Junte o leite, a farinha e o fermento peneirados.
Acrescente 4 claras em neve.
Coloque em uma forma de 24 cm de diâmetro,
untada e enfarinhada.
Asse no forno, preaquecido, a 200 °C durante 30
minutos ou até, que, espetando um palito, ele saia
limpo.
Deixe esfriar, corte uma tampa do bolo (de cerca
de 1/3 da altura do bolo) e reserve.

Com uma faca,
retire o meio do
bolo, formando
uma
cavidade
com 2 cm de lateral e fundo.
Para o marshmallow, em uma
panela, misture 1 xícara (chá) de açúcar e a água.
Leve ao fogo brando, sem mexer, até dar ponto
de calda em fio.
Enquanto isso, bata 3 claras em neve e, sem parar
de bater, adicione em fio a calda.
Bata até dar ponto de marshmallow.
Deixe esfriar e misture a gelatina, preparada de
acordo com as instruções da embalagem.
Coloque o marshmallow na cavidade do bolo e
coloque a tampa reservada.
Cubra com filme plástico e leve à geladeira por
1 hora.
Prepare a cobertura: derreta o chocolate em banho-maria e misture o creme de leite.
Deixe amornar e cubra o bolo.
Decore com confeitos de chocolate e sirva.
Dica: esfarele a massa que sobrou, misture com
sorvete e sirva com chantili.
Rendimento: 16 porções
Tempo de preparo: 50 minutos
Calorias: 447 por porção
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Motorista de caminhão de Matipó morre na BR-116

UBAPORANGA (MG) A Polícia Rodoviária Federal
(PRF) registrou a tragédia no
quilômetro 507 da BR – 116 em
Ubaporanga. Dois caminhões
bateram de frente. O acidente
envolveu um caminhão, placas
de Matipó, carregado com água
mineral, e um caminhão, placas de São Paulo, carregado de
caixas de mamão. O grave acidente deixou um morto e três
feridos na tarde de quinta-feira
(04/12).
As vítimas ficaram presas às
ferragens e foram resgatadas
pelos bombeiros comunitários
de Ubaporanga. Os feridos foram levados até a unidade de
Pronto Atendimento em Cara-

tinga.
O caminhão que transportava água mineral da empresa
Divina Pureza, em Matipó, era
dirigido por João Batista Assis
Abreu, de 27 anos, que morreu
na hora preso às ferragens. E,
os outros dois ocupantes do
caminhão eram Alexsandro
Fernandes Prado, de 24 anos,
e Luís Carlos Dias Rosa, de 19
anos.
Já o caminhão carregado
com mamão era conduzido por
Matheus Rodrigues de Medeiros, de 39 anos, que é de São
Paulo. As causas do acidente
ainda estão sendo apuradas
pela PRF.
Do Pronto Atendimento, as

três vítimas socorridas pelos
bombeiros comunitários foram
encaminhadas para o Hospital
Nossa Senhora Auxiliadora
(HNSA), onde passaram por
exame de raio X e avaliação de
um ortopedista. O caminhão de
água mineral seguia com destino a Governador Valadares e o
caminhão de mamão vinha sentido a Caratinga, quando colidiram frontalmente. Há informações de que um terceiro veículo
supostamente envolvido tenha
provocado o acidente e seguido
viagem. Fato que ainda não foi
confirmado.
O acidente causou lentidão
e congestionamento nos dois
sentidos da rodovia. A perí-

cia técnica da Polícia Civil foi
acionada e compareceu ao local para realizar os trabalhos
de praxe. Na cena do acidente,
alguns populares chegaram a
saquear a carga de água mineral
que ficou espalhada pela pista.
O trânsito só foi liberado depois que o caminhão com a vítima fatal foi guinchado. Só foi
possível a retirada do corpo de
João Batista das ferragens no
pátio da empresa credenciada
com o Detran – MG, a Fervel.
Logo após, o corpo da vítima
foi levado pelo serviço funerário ao Instituto Médico Legal
(IML). As causas do acidente
serão investigadas.
TV Super Canal

Dois suspeitos de estarem traficando drogas foram
abordados nas proximidades
da avenida Melo Viana, no
Engenho da Serra, em Manhuaçu proxímo à ponte que
liga ao bairro Bom Pastor
ao Bairro Engenho da Serra
nesta terça-feira, 02. No momento da abordagem um dos
autores tentou evadir correndo, contudo foi alcançado

pelos militares e contido.
O outro autor, de 44 anos,
conseguiu fugir no momento em que os policiais perseguiam o primeiro acusado.
Ele fugiu numa motocicleta
preta, deixando o CRLV e
sua CNH para trás, e não foi
possível sua prisão.
Diligências foram realizadas no intuito de localizar
o suspeito, mas os militares

não conseguiram encontrá-lo. Na residência de seu
pai, no Córrego Jaguaraí,
em Reduto, os policiais foram informados que o mesmo não aparece por lá, faz
uns dez dias.
Em contato com a APAC,
os funcionários relataram
para os PMs que ele estaria
cumprindo sua pena regularmente apresentando às

19h30 e saindo às 6h.
Segundo relato de autor detido, o mesmo estava apenas
participando do carreto. Durante o momento em que o suspeito estava na sede da companhia
para registro da ocorrência, o
telefone do mesmo tocou várias vezes. Com ele foi apreendida uma barra de pouco mais
de 1kg de crack.
Portal do Leste

Uma tragédia no mar acabou com a alegria de três
amigos de Manhuaçu, em
Minas Gerais, que passavam
o fim de semana em Guarapari, na Região Metropolitana de Vitória. Por volta das
11h deste domingo, 30, eles
entraram no mar, na Praia do
Morro, que, segundo guarda-

-vidas, estava agitado e com
fortes ondas. Euzimar José
Cunha Oliveira, de 26 anos,
morreu afogado.
Um amigo da vítima, de 29
anos, quase se afogou. Ele foi
resgatado por guarda-vidas
de Guarapari e encaminhado para a Unidade de Pronto
Atendimento (UPA) da cida-

de. Muito abalado, ele não
quis falar com a equipe de reportagem. Só disse que, para
eles, o mar parecia tranquilo.
"Não tivemos medo na hora
de entrar. Parecia tranquilo",
afirmou. Ele já recebeu alta.
Uma tragédia no mar acabou com a alegria de três
amigos de Manhuaçu, em
Minas Gerais, que passavam
o fim de semana em Guarapari, na Região Metropolitana de Vitória. Por volta das
11h deste domingo, 30, eles
entraram no mar, na Praia do
Morro, que, segundo guarda-vidas, estava agitado e com
fortes ondas. Euzimar José
Cunha Oliveira, de 26 anos,
morreu afogado.
Um amigo da vítima, de
29 anos, quase se afogou.
Ele foi resgatado por guarda-vidas de Guarapari e enca-

Polícia apreende barra de 1kg de crack em Manhuaçu

Morador de Manhuaçu morre afogado em Guarapari

minhado para a Unidade de
Pronto Atendimento (UPA)
da cidade. Muito abalado,
ele não quis falar com a
equipe de reportagem. Só
disse que, para eles, o mar
parecia tranquilo. "Não tivemos medo na hora de entrar.
Parecia tranquilo", afirmou.
Ele já recebeu alta.
Portal do Leste

Jovem é preso acusado de aplicar golpes em aposentados
Rafael Rodrigo Gonçalves
Coutinho, de 24 anos, foi
preso na tarde de terça-feira
(02/12), denunciado por aplicar golpes em aposentados.
Segundo a Polícia, ele é natural de Governador Valadares,
e estaria na cidade praticando
o crime de estelionato.
Dados apurados pela Polícia confirma que ele buscava as informações sobre
as vítimas pela internet , em
especial, de idosos que iriam
receber o benefício pela pri-

meira vez. Ainda segundo a
Polícia, ele não agia sozinho,
contava com a ajuda de dois
primos que ainda não foram
localizados.
Rafael foi detido na agência bancária Mercantil. Para
aplicar o golpe ele ia até a
casa da vítima e se apresentava como funcionário do banco. Ele entregava um cartão
falso para a vítima e recolhia
o cartão provisório e de posse
do verdadeiro cartão realizava saques no banco.

Na terça-feira uma coincidência. O autor estava na
agência e uma das vítimas
também estava presente em
busca de informações sobre
o fato com o gerente. O verdadeiro funcionário do banco
acionou a Polícia Militar.
A filha de uma das vítimas
conversou com o jornalismo
do Super Canal e contou
como foi a abordagem a
sua mãe. A família teve um
prejuízo de cerca de 9 mil
reais.

Ladrões limpam loja em
Lajinha: levam 15 mil,
celulares e até as câmeras
LAJINHA (MG) - Polícia Militar de Lajinha registrou furto de mais de 15
mil reais e vários celulares
e equipamentos de informática numa loja no centro
da cidade, na madrugada do
dia 30/11.
Segundo o comerciante,
alguém entrou pelo telhado dos fundos, após retirar
uma telha de amianto e recortar o forro de PVC.
Levaram duas câmeras
digitais, 42 celulares novos
de diversas marcas, cerca
de 30 celulares de clientes
que estavam aguardando
conserto, duas lanternas táticas, 50 capas de celulares
diversos; cinco HDs externos de 500 Gb; 66 cartões
de memória; 30 pendrives;

10 caixinhas de som de
cartão de memória; dois tablets; quatro câmeras digitais de clientes; seis moldems para internet; cinquenta
baterias de celulares modelos diversos; dez relógios
de pulso de marcas diversas; cinco secadores de cabelo; três pranchas de cabelo; 33 películas de proteção
para celular anti-choque;
um notebook, marca positivo, cor cinza, cerca de 7 mil
reais em dinheiro e oito mil
reais em cheques pré-datados de clientes. Também
foram levadas as câmaras e
o computador que armazenam as imagens. Todos foram presos e dois dias após,
estavam soltos segundo informou o dono da loja.

Celzon Clemente de Souza,
foi assassinado na madrugada
de domingo, 07/12, no Córrego Boa Esperança, zona rural
de Mutum.
A mulher dele acionou a Polícia Militar e contou que o estavam em casa com os quatro
filhos. Celzon estava na varanda tomando cerveja e ouvindo
música.
Ainda de acordo com o registro, três homens com os

rostos cobertos chegaram e atiraram várias vezes em Celzon.
Os autores estavam nos fundos
da casa e deram o primeiro disparo de fora da varanda e depois entraram e efetuaram os
outros à queima roupa.
A PM apurou que Celzon tinha algumas desavenças e problemas e está tentando apurar
alguma pista da motivação. A
autoria segue desconhecida.
Carlos Henrique Cruz

Homem é executado na
varanda de casa em Mutum
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ENTRETENIMENTO
A velhice e o vinho
O repórter pergunta:
- Em sua idade venerável, se a senhora
tivesse escolha entre o Parkinson e o Alzheimer, o que escolheria?
Com muita malícia ela responde:
- Sem a menor dúvida, o Parkinson.
Prefiro derramar a metade de meu vinho
que esquecer onde botei a garrafa!

Avarento
O cara era muito pão-duro. Mesquinho,
avarento, unha de fome, realmente muquirana. Tinha muita grana, mas a família
vivia como se estivesse na miséria.
Para surpresa de todos, no Natal, decidiu levar o pessoal para passar umas
férias numa cabana alugada, numa região
montanhosa. E aí aconteceu a desgraça:
uma terrível avalanche soterrou a cabana,
deixando-os presos e incomunicáveis.
Após muito trabalho, a equipe de salvamento da Cruz Vermelha consegue abrir
um caminho até a entrada da cabana. Batem na porta e anunciam:
- É a Cruz Vermelha!
E o muquirana, lá de dentro: - Hoje não
tem nada! Passa o ano que vem!

sete erros

Ajudando a amiga doente
As duas amigas se encontram:
- Oi, Teresa, como vai?
- Ih, minha querida, estou muito mal!
Acabei de descobrir que tenho uma doença incurável.
- Meu Deus!
- E o pior… só tenho mais alguns dias
de vida!
- Ah, coitada!
E depois de refletir alguns segundos:
- Já sei, vou te ajudar!
- Como?
- Vou mandar o meu marido passar esses dias com você!
- Por quê?
- Com ele, esses dias vão parecer uma
eternidade!

Dormindo no celeiro
Estavam juntos um muçulmano, um
judeu e um argentino. Eles estavam sem
lugar para dormir quando pararam em
uma casa. O dono da casa disse que dois
podiam dormir na casa, mas um deveria
dormir no celeiro. O muçulmano concordou em dormir no celeiro. Passados dez
minutos, ele volta e diz que não poderia
dormir lá porque havia uma vaca, e a vaca
é sagrada. Nisso, o judeu concordou em
dormir no celeiro. Após quinze minutos,
ele volta e diz que não poderia dormir lá
porque havia um porco e o porco é um
animal imundo.
Então o argentino disse que, nesse caso,
iria ele. Após cinco minutos batem na
porta; são a vaca e o porco.

Marido cornudo
O marido chega em casa tenso, revoltado, encontra a mulher e vai falando:
- Acabei de saber que você está me
traindo. Confessa: com quem você está
me traindo?
- Mas o que é isso, amorzinho? Que
fúria é essa?
- Quero saber e é agora. Quero o nome
deles. De todos eles. Um por um. Agora!
Vai.
- Oh, amor! Pra que isso? Tem gente
que você nem conhece…

CURIOSIDADES

A Origem do Sorvete

Para se refrescar do calor, os persas tomavam um sumo de frutas bem doce e
gelado.
Os egípcios também fabricavam os
seus gelados há 4 mil anos, enquanto os
árabes misturavam sumo de fruta com
gelo.
Na China, o leite era uma mercadoria
cara.
Por isso, a sobremesa predileta da nobreza era uma pasta, feita de leite e arroz,
que era colocada na neve para solidificar.
O principal problema era armazenar
neve para o verão em rudimentares câmaras frigoríficas subterrâneas, com

grossas paredes de pedra.
Na Idade Média, quando os chineses
já faziam gelados, adicionando a neve
ao leite, Marco Polo (1254-1324), o explorador veneziano, levou o gelado para
a Itália.
Dali, os famosos sumos de fruta congelados alcançaram a França e logo depois o resto do mundo.
No século XVI, o italiano Bernardo
Buontalenti inventou o gelado à base de
leite, mais macio e nutritivo.
Na primeira metade do século seguinte, um outro italiano, Procópio Coltelli,
criou a máquina de fazer gelados.

HORÓSCOPO
Astrológica por Claudia Vannini
SAGITÁRIO – DE 22/11 A 21/11: Oportunidades
surgirão de maneira sutil neste período e precisará ficar
atento para não perdê-las de vista. Autoconfiança diante
de tarefas e negócios também estimulam os pensamentos
em algo maior. Viagens são estimuladas e a leitura de bons
livros é recomendada no sentido de preparar o espírito e a intelectualidade.
SAÚDE: a saúde está boa de forma geral. Àquelas que têm doenças crônicas é bom não se descuidar neste período, sobretudo com doenças de pele
e processos alérgicos. Só não esqueça de controlar a ingestão excessiva de
alimentos nos banquetes de final de ano para não sobrecarregar o fígado e
aumentar as gorduras localizadas.
ÁRIES – DE 21/3 A 20/4: E a mesma energia da semana passada continua
a estimular a movimentação de seu cotidiano. Aproveite a capacidade de se
adaptar a situações inclusive adversas, para conquistar a admiração das
pessoas. Esforço físico e mental pode recompensar.
SAÚDE: com o regente de Virgem em boa triangulação com outros astros,
nada melhor do que aproveitar a energia nesse período de festas e banquetes,
para proteger um pouco o organismo com reeducação alimentar para amenizar os efeitos de qualquer excesso. Se der para iniciar atividades físicas sob
orientação profissional, seria bom.
TOURO – DE 21/4 A 20/5: As dúvidas nesse período são até certo ponto naturais, pois o período ainda continua com a necessidade de se tentar ajustar detalhes
importantes para o novo ano que se aproxima. Não faltam planos, bondade e
sociabilidade. Habilidade para fazer outros felizes, então por que não fazer isso?
SAÚDE: cuidado com a combinação entre muitas ideias e a ingestão de
alimentos. É possível extrapolar um pouco com alimentação e bebidas de
forma geral, pois a ansiedade diante de algumas atividades de última hora
pode atrapalhar. Boa resistência física a partir do dia 20.
GÊMEOS – DE 21/5 A 20/6: Maior vontade e energia para enfrentar questões inerentes ao cotidiano, nada demais para os geminianos que vêm de um
processo de amadurecimento na forma de lidar com interesses de terceiros.
Bons insights para solucionar problemas e ajustar planos futuros, inclusive os
financeiros que precisam de maior controle agora.
SAÚDE: apesar de a saúde estar até certo ponto sob controle, não é para
se descuidar com a pele, sobretudo com a exposição a objetos que podem
induzir a processos alérgicos, coceiras etc. Mudanças de hábitos alimentares
podem ajudar a compensar desde agora os possíveis excessos com as festas
de final de ano.
CÂNCER – DE 21/6 A 22/7: Sempre é bom evoluir com os aprendizados
que a vida permite a todos. E com os cancerianos, isso não foi diferente e nem
à toa, porque agora a experiência de vida pode ser fundamental para ajudar
a planejar e decidir. Possíveis alterações de rotinas a partir desta semana.
SAÚDE: a sensação de bem-estar neste início de mês por causa do trânsito
entre Júpiter e Sol será interessante para amenizar o trânsito tenso de Saturno.
A ressalva será apenas para controlar as atividades físicas e com isso evitar
extrapolar em movimentos bruscos e ter mais cuidado com as juntas.
LEÃO – DE 23/7 A 22/8: De forma geral, há uma situação de compensação
entre aspectos de maior tensão e outros mais amenos. As oportunidades
podem aparecer, porém é preciso cautela, diplomacia e humildade para saber
responder. Seja sutil para não fechar totalmente portas e janelas.
SAÚDE: cuidados especiais com saúde, sobretudo com a administração
de remédios para um ou outro problema. Para amenizar a quantidade de
missões com o cotidiano, é bom procurar relaxar com atividades físicas
moderadas ou práticas relaxantes para a mente e corpo. No final, sua boa
vitalidade prevalecerá.
VIRGEM – DE 23/8 A 22/9: Com os trânsitos de planetas na casa da
família e da intimidade, os virginianos tendem a ficarem mais introspectivos
e voltados para questões pessoais. Acontece que as solicitações para participações em eventos sociais podem acontecer, porém dependerá muito do
estado emocional da hora.
SAÚDE: a saúde está sob controle, mesmo com uma sensação de que
ainda pode melhorar. Sempre é bom lembrar que nunca é tarde para reiniciar
reeducação alimentar para compensar possíveis excessos com as festas, e
quem sabe continuar com esse controle no próximo ano.
LIBRA – DE 23/9 A 22/10: Com a expressividade ganhando força desde
a semana passada, nada melhor do que um pouco mais de energia boa para
concentrar na solução de problemas, se porventura existirem, principalmente
porque há maior dinamismo e você quer participar de “tudo”.
SAÚDE: sempre é bom cuidar do equilíbrio das atividades e, em especial,
para quem necessita de maior controle na ingestão de alimentos conjugados
com remédios, por isso é bom prestar atenção nas dosagens e na administração desses medicamentos. Alterações estomacais e possível retenção de
líquidos podem gerar efeitos.
ESCORPIÃO – DE 23/10 A 21/11: Habilidade para lidar e planejar as
finanças pode ajudar bastante nos objetivos dos escorpianos. Outro detalhe
importante é a necessidade de maior paciência para lidar com dificuldades
e tensões no dia a dia do trabalho ou nos estudos. Não se esqueça que o
importante é focar na solução de problemas e não no aumenta-los.
SAÚDE: as emoções e o controle de tensões relacionadas às atividades
mais intensas podem gerar efeitos na saúde, evidentemente. Porém, a boa
notícia que devido ao posicionamento de Marte e Saturno, os escorpianos têm
maior controle e concentração para atingir objetivos e isso pode ser muito bom
para a pele e para o coração.
CAPRICÓRNIO – DE 22/12 A 20/1: Será possível conquistar espaços e
as vitórias serem bem conduzidas. Não esqueça de planejar bem a questão
financeira para não se perder de vista as prestações e prejudicar outras frentes
importantes. Persistência e foco serão decisivos agora.
SAÚDE: o período agora está oportuno para mudar rotinas que, a princípio, podem prejudicar a saúde. Nada melhor, se for de seu interesse, de
rever práticas alimentares ou até iniciar atividades físicas sob supervisão de
profissionais da área. Sempre é bom procurar fazer uma revisão da saúde
para entrar com o pé direito em 2015.
AQUÁRIO – DE 21/1 A 19/2: E olha só a boa notícia aos aquarianos: Marte
iniciou o trânsito em Aquário e isso dará novos ares e energia para lidar com
acontecimentos recentes e para concentrar esforços nas áreas de seu interesse. Ideias não faltam, porém agora a escolha é sua para saber lidar com
maestria com seus desejos.
SAÚDE: nunca é tarde para lembrar que os excessos podem prejudicar,
por isso qualquer atividade física neste mês deve ser moderada, a não ser
que seja atleta de alta resistência física. Se não for, é bom cuidar da saúde
muscular para evitar distensões e dores excessivas em músculos.
PEIXES – DE 20/2 A 20/3: A projeção dos piscianos é fato. Os encontros e a
participação em grupos de amigos e nas redes sociais, inclusive relacionadas
a trabalhos, podem ajudar bastante na construção da imagem. O espírito solidário e o de dever cumprido também podem ajudar no crescimento individual.
SAÚDE: boa vitalidade para conduzir atividades físicas e para lidar com a
concentração de energia. A ressalva deste período é quanto à dificuldade em
ultrapassar antigos hábitos que ainda podem ser nocivos à saúde. Em especial
nesta semana, se tiver interesse, pode ser bem salutar procurar mudar rotinas
para melhorar a saúde física.
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Mãe do filho recém-assumido de
Rogério Ceni é atriz de 'Chiquititas'

Após separação, Kaká e Carol Celico se
preparam para guerra na justiça

Depois de ter assumido o filho
Henrique, 2, fruto de uma relação
extraconjugal, e ter se separado da
esposa Sandra, Rogério Ceni, 41,
foi visto fazendo um programa familiar.
Na tarde da última segunda-feira
(1), o goleiro do São Paulo esteve
em uma praça pública na região do
Morumbi, Zona Sul da capital paulista, com o herdeiro recém-assumido e a mãe do garoto, Ana Paula Vieira, 34, que atualmente
vive a personagem Linda Ribeiro na novela ”Chiquititas”,
do SBT
De acordo com o colunista Leo Dias, do jornal “O Dia”,
o esportista terminou em agosto o relacionamento de 5 anos
com a ex-mulher Sandra, com quem teve as gêmeas Beatriz
e Clara, 9. O motivo do rompimento teria sido a pulada de
cerca do craque.
Após o caso ter se tornado público, Rogério Ceni assumiu tudo em um comunicado divulgado pela imprensa. “Só
resolvi assumir porque eu o amo. É meu filho, assim como
a Beatriz e a Clara. É um assunto delicado e prefiro não
me estender. Não tenho orgulho do relacionamento fora do
casamento. Tenho consciência do meu papel como pai e jamais deixaria um filho para trás. Peço desculpas à minha
esposa, minha família e também para a mãe do Henrique,
que é uma pessoa muito bacana”, disse ele.
Ainda segundo o veículo carioca, após sair de casa, o goleiro teria voltado a se relacionar com a mãe de Henrique.

O clima está pesado entre Kaká, 32,
e Carol Celico, 27. O antigo casal já
iniciou o processo de divisão de bens
e de pensão e contrataram grandes especialistas na área, de acordo com a
colunista Mônica Bergamo, da Folha
de S. Paulo.
O jogador de futebol está sendo
representado pela advogada Priscila
Corrêa da Fonseca, conhecida como
Priscila, a Rainha do Divórcio. Já Carol contratou a advogada Gladys Chammas, que cuidou de grandes causas de
outros clientes.
O processo de divórcio já começou na justiça, mas os dois
não querem que a separação seja exposta de forma exagerada na mídia. Dessa forma, um acordo deve ser discutido o
mais rápido possível e encerrar rapidamente o assunto.
O fim do casamento foi anunciado no início de novembro.
Eles já tinham enfrentado uma crise na relação meses antes,
mas negaram os boatos. Apesar da tentativa, Kaká e Carol
não conseguiram prosseguir com a união.

Evangélica, Preta Gil desiste
de se casar em igreja
A cantora Preta Gil, 40, voltou atrás e
desistiu do sonho de se casar na Igreja
Nossa Senhora da Penha, tradicional paróquia localizada no Rio de Janeiro.
Segundo o jornal “Extra”, como a famosa é evangélica, ela teria que se submeter aos preceitos da religião católica
para obter a autorização de fazer a cerimônia no local.
Por conta disso, o casório da artista
com o personal trainer Rodrigo Godoy,
previsto para maio de 2015, deverá acontecer em um local que está sendo mantido em segredo. O
enlace pode ocorrer na casa de amigos.
Preta Gil e Rodrigo Godoy estão juntos desde maio de
2013. "Vai ser chique e não vai ser tradicional como todo
mundo imagina”, adiantou a cantora à coluna “De carona”,
do blog “Garotas Estúpidas”.

Victor, da dupla sertaneja com Leo,
está de namorada nova
Depois de ter ficado mais de
um ano solteiro, o cantor Victor, 39, que faz dupla com Leo,
38, está de namorada nova.
De acordo com a coluna
“Retratos da Vida”, do jornal
“Extra”, a escolhida é a empresária Poliana Bagatini, 26.
Os dois apareceram em público pela primeira vez nesta quarta-feira (3) durante a coletiva
de imprensa do “Sai do Chão”, programa da Globo em que
o músico será um dos apresentadores.
Em clima de romance, o casal circulou de mãos dadas
pelo Projac. Tímida, Poliana confirmou o relacionamento
ao veículo, mas limitou-se a dizer que eles estão juntos “há
alguns meses”.
O sertanejo Victor não assume um relacionamento desde
agosto de 2013 quando terminou ocasamento de 1 ano com
com a assistente de palco do “Domingão do Faustão”, Claudia Swarowsky.

Médico que trata de Andressa Urach
afirma: 'Não sabíamos se ela sobreviveria'
Após ter acordado e dispensado os aparelhos para respiração, Andressa Urach, 27,
agradeceu ao cirurgião-plástico Pedro Alexandre da Motta por ter salvado a sua vida.
"Ela acordou ontem e disse que estava
com fé de sair desta muito rápido. Agradeceu aos cuidados e disse que sabia o risco
que corria", contou o médico.
De acordo com o profissional, o estado de
saúde da loira era muito grave. "Ela corria
risco de morte, na terça não sabíamos se ela sobreviveria.
Os rins estavam parados e ela estava respirando com ajuda
de aparelhos, além dos medicamentos para manter o coração em funcionamento. Agora, a infecção está controlada. O
processo é lento, mas acreditamos que será mais rápido do
que imaginamos", disse ele que prevê uma possível alta na
próxima semana.
"Ela nos surpreendeu positivamente. O quadro de sepse
(infecção generalizada) está cedendo bastante, o índice melhorou muito em três dias", acrescentou Pedro que desmentiu qualquer boato de uma suposta amputação na perna de
Urach. "Não tem a menor hipótese da perna ser amputada. As pernas não estão destruídas. O que ocorreu foi uma
cirurgia para limpar o local e conter infecção, não houve
destruição dos músculos e ela ficará com poucas sequelas",
explicou.
A ex-vice Miss Bumbum está internada desde o dia 1 de
dezembro na UTI do Hospital Nossa Senhora da Conceição,
em Porto Alegre, por conta de uma infecção causada pela
rejeição ao hidrogel, produto que ela aplicou nas coxas há
algum tempo.

Ex-mulher de Collor diz que ex-presidente
fazia rituais com fetos humanos
O maior amor e a maior decepção
de sua vida. Esse é Fernando Collor
para Rosane Malta, nome de divorciada de Rosane Collor, ex-mulher
do ex-presidente da República. Em
entrevista ao jornal O Globo ela
falou sobre sua conturbada relação
com ele, as brigas conjugais, a rotina de primeira-dama e até rituais
macabros com fetos humanos celebrados por ele. Todas as histórias
fazem parte do livro "Tudo o que vi
e vivi", que ela lança pela editora LeYa.
“Cecília [Mãe de Santo de confiança de Collor] me contou
que, certa vez, fez um trabalho para Fernando envolvendo
fetos humanos. Ela pegou filhas de santo grávidas, fez com
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que abortassem e sacrificou os fetos para dar às entidades.
Uma coisa terrível, da qual ela obviamente se arrepende.
Quando eu soube disso, chorei copiosamente”, conta Rosane. De acordo com ela, o primeiro trabalho que ela teve
ciência ocorreu quando o ex-marido ficou furioso com a
decisão de Silvio Santos de se candidatar à Presidência em
1989, no pleito que Collor venceria mais tarde. O dono do
SBT se candidatou com o apoio de José Sarney mesmo prometendo a Collor que não o faria, mas não concorreu por ter
sua candidatura impugnada pelo Tribunal Superior Eleitoral
(TSE). Apesar das declarações bastante pesadas, Rosane
afirmou não guardar ódio do ex-marido. Diz ela que a decisão de escrever o livro foi uma luta para atingir seus direitos
enquanto ex-mulher. Ainda segundo ela, apesar de pesadas,
as histórias foram amenizadas. "Eu amenizei muitas coisas
que estão no livro, não passei ódio. Passei, sim, decepção.
Eu não guardo ódio. Guardo decepção. Eu lutei para que a
Justiça me desse os meus direitos", diz a ex-primeira-dama.

"Tá na Tela" sairá do ar
na Band
A Band decidiu terminar o “Tá na
Tela” no fim de dezembro, segundo
o colunista Flávio Ricco. O programa foi a grande aposta da emissora
para Luiz Bacci, que não conseguiu atingir os bons números
de audiência que tinha na Record. A partir de janeiro, ele deve
assumir a edição nacional do “Café com Jornal”, exibido das
8h às 9h30. "Bacci é uma peça chave, que sai da tarde para
compor a nossa estratégia de fortalecer o jornalismo logo no
inicio do dia”, disse Diego Guebel, diretor-geral de conteúdo da emissora. O apresentador também já foi escalado pela
Band para comandar dois eventos importantes no início de
2015: o Miss Universo em janeiro, ao lado de Renata Fan, e o
Band Folia em Salvador, em fevereiro. Além disso, o próprio
Bacci afirmou que terá um game show na faixa das 20h aos
domingos no canal no ano que vem.

'BBB15' estreia dia 20 de janeiro e vai ter
diversidade entre os participantes
A Globo marcou a data de estreia do "Big Brother Brasil
15". O reality-show apresentado por Pedro Bial vai voltar
ao ar no dia 20 de janeiro do ano que vem, uma terça-feira,
confirmou a emissora carioca na sexta-feira (5). Na 14ª edição do "BBB", a vencedora foi Vanessa, em uma final que
reuniu ainda Angela e Clara, e ganhou R$ 1,5 milhão.
Em entrevista ao jornal "Extra", o apresentador dá alguns
detalhes da nova temporada da atração: "Nos últimos anos,
houve uma uniformização dos participantes. Era todo mundo parecido. Dessa vez, vamos voltar ao básico". Pedro Bial
prometeu novidades que envolve, inclusive, a dinâmica do
jogo. "Haverá uma diversidade física, etária e social muito
grande, e eles ficarão mais isolados, como nunca".

Marjorie Estiano substituirá
Drica Moraes em "Império"
A atriz Drica Moraes foi afastada definitivamente de “Império”. A decisão foi tomada durante uma reunião entre ela e a equipe
de direção da novela e anunciada pela Globo na sexta-feira (05). Drica teve faringite e
ficou completamente sem voz por causa do ar-condicionado
dos estúdios do Projac. Ela teve leucemia em 2010, passou
por um transplante de medula e, apesar de estar totalmente
curada, seu organismo acabou ficando com a imunidade mais
baixa. Para preservar sua saúde, a emissora decidiu mudar os
rumos da trama. Quem substituirá a atriz no papel de Cora
é Marjorie Estiano, que interpretou a personagem no início
da trama. A solução encontrada por Aguinaldo Silva é fazer
com que a vilã volte após vários procedimentos estéticos para
parecer mais jovem. Segundo o colunista Flávio Ricco, nos
próximos capítulos, Cora (Marjorie Estiano) comparecerá ao
encontro com José Alfredo (Alexandre Nero) em um hotel
para finalmente ter sua primeira noite de amor com ele. O comendador ficará surpreso ao ver o visual dela, parecido com
o que era quando eles se conheceram no passado.
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Câmara Municipal de Lajinha entrega títulos
de cidadãos lajinhenses e cidadãos ilustres
Cidadãos Lajinhenses

E
Vereador Renato, Elisângela, Antônio Wallace Leite da Silva e
a Vereadora Neura

Por Devair G. Oliveira

m sessão solene realizada no dia 26 de novembro de
2014 às 19 hortas a Câmara Municipal de Lajinha
homenageou personalidades com títulos de cidadãos
ilustres e títulos de cidadãos lajinhenses. A sessão foi presidida pelo Presidente da Câmara Renato Rodrigues de Souza
e contou como chefe do cerimonial a Sra. Marilda Gomes
Sanglard. Dando início a solenidade Marilda convidou os
vereadores da casa para tomar assento em seus lugares, em
seguida convidou o Excelentíssimo Sr. Antônio Sergio da
Silva, digníssimo Vice-Prefeito de Lajinha para compor a
Mesa. Para compor a Tribuna de Honra foram convidados
as ilustríssimas Senhoras: Cleuzelena da Silva Neves Secretária Municipal da Educação, Sra Tônia Aparecida Silva
Fonseca Secretária Municipal de Assistência Social, Ilustríssimos Senhores José Camilo Miguel Secretário Municipal de Obras e Transportes e o Sr. Lucas Venturin Presidente do PMDB.
HOMENAGEADOS

Vereador Renato, Welton, Carlos Magno Xavier Júnior e sua
esposa e Vereador Celso

Cidadãos Lajinhenses: Alan Luís da Silva, Antônio
Wallace Leite da Silva, Carlos Magno Xavier Junior,
Dr. Henrique Mateus Rabello, Maurício Rodrigues
de Oliveira, Neide Aparecida da Silva, Pedro de Medeiros Mileno, Ramissés Wallan Fonseca Moreira
Cidadãos Ilustres: Ana Izaura Pereira Miranda,
Eloína Rita Rodrigues, Izedir da Conceição Lucas
Vieira, José Rubens de Vasconcelos, Michele Costa Oliveira, Paulo Mizael Domingos, Tiago Henrique
dos Santos, Walisson Valdinez Dutra Louback, Welton Willians Emerick Cabral.

Cidadãos Ilustres

6 - Vereador Renato, Eliane, Ana Izaura Pereira Miranda e o
Vereador Saulo

Vereador Renato, Eloína Rita Rodrigues e o
Vereador Humberto Cabral

Vereador Renato, Adriana, Izedir da Conceição
Lucas Vieira e o Vereador Celso

considerações do presidente renato

Dr. Henrique Mateus Rabello, sua namorada Larissa
e o Vereador Renato

Presidente da Câmara: Hoje, a
Câmara Municipal de Lajinha se reúne
para expressar seu reconhecimento a cidadãos que se destacam dentre outros,
em nossa comunidade, concedendo-lhes os Títulos de Cidadãos Lajinhenses e Cidadãos Ilustres. Entrego-me a
honrosa tarefa ao conferir-lhes esta coroa de louros, ressaltando que a Câmara
Municipal não hesitou em conceder a
distinção honorífica a estas importantes personalidades.

Vereador Renato, Maria das Graças, José Rubens de
Vasconcelos e Vereador Paulo Cesar

considerações da chefe de cerimônia

Vereador Renato, Pedro de Medeiros Mileno e sua esposa
Elizamara e o Vereador Antônio Fonseca

Marilda: Nesta Noite especial estaremos recebendo de coração aberto
novos cidadãos Lajinhenses. Como é
do Conhecimento de todos, as pessoas
que serão homenageadas neste momento não nasceram em Lajinha, contudo,
pelos seus atos, gestos e palavras, se
familiarizaram com nosso povo, e se
integram em nossa comunidade. Sendo
reconhecidos a partir deste momento de
fato e de direito, verdadeiros Cidadãos
Lajinhenses, de acordo com a Resolução n° 005/2007.
Conclamamos a todos os munícipes que os respeitem e os
façam respeitar de tal modo que no exercício de seus direitos,
sejam recebidos, havidos e tratados como se fossem, com muita
honra, para cada um de nós, filhos autênticos desta terra, que por
gestos, atos e ações ajudam no progresso de nosso município.

Vereador Renato, Mayara esposa de Walisson Valdinez Dutra
Louback e o Vereador Celso

Presidente do PMDB, Lucas Venturin, Sec. de Obras José Camilo Miguel, Sec. de A. Social Tônia Aparecida Silva Fonseca
e a Sec. de Educação Cleuzelena da Silva Neves.

Vereador Renato, Daniela, Neide Aparecida da Silva
e a Vereadora Neura

Vereador Renato, Paulo Mizael Domingos, Vereador Gustavo

Vereador Renato, Wildener, Tiago Henrique dos
Santos e o Vereador Antônio Fonseca

Vânia, Welton Willians Emerick Cabral e o Vereador Renato

