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EDITORIAL

A justiça longe do povo

Ouço os escândalos de corrupção que se vê todo dia nos jornais, rádios e
Tvs, é desgastante acompanhar os embates dos poderosos, é neste momento que
sentimos que a justiça necessita de guia, principalmente quando há interesses. A
corrupção está institucionalizada nos três poderes, ou seja, no Governo Federal,
nos estaduais e nos municipais, é muita gente mamando, os três poderes numa
boa e o povo a ver navios.
A briga na alta cúpula deixa indignado qualquer cidadão, a justiça parece
feita na medida para os poderosos, recentemente o SUPREMO manda para
casa um bando de criminosos de colarinho branco como se eles não tivesse
culpa nenhuma. O Brasil precisa ser passado a limpo e não será dessa maneira
tentando enganar o povo que virá a tão sonhada e esperada paz.
Esta frase escrita num muro e "assinada" pelo movimento anarquista é simples
e verdadeira: Paz é fruto de justiça! Sob qualquer hipótese, só haverá paz se
houver justiça. O grande problema é que há na elite brasileira e principalmente
na alta cúpula dos poderes o pensamento que paz e justiça são privilégios de
quem estão no poder, servem só para os “iguais”, a constituição diz uma coisa
que nunca se cumpriu no país, a desumanização tomou conta deles e seus
corações estão impregnados de pecados, acham que: educação, justiça, saúde
e trabalho... não fazem falta para os pobres. A Justiça tem que ser para todos
e a paz também!
Veja que a corrupção contribuem para a violência. Até uns 15 anos atrás,
as cidades interioranas eram consideradas paraísos em comparação com as
grandes cidades. Hoje a violência está presente em toda parte, na cidade e
no campo, os assaltos a mão armada acontecem a luz do dia. É vergonhosos
o que assistimos estes dias mostrado pelo Jornal Nacional, os arrastões que
são feitos diariamente no centro do Rio de Janeiro, onde vamos parar? Nada
poderá mudar enquanto tivermos governantes corruptos. Diante do que já foi
apurado dos políticos a grande maioria deveria estar na cadeia. Acabei de ler
neste momento que o ex-presidente do Egito Hosni Mubarak e seus dois filhos,
foram condenados a três anos de prisão por desvio de mais de dez milhões de
euros das verbas públicas, ele está preso desde o ano passado. O juiz Hassan
Hasanein também ordenou o pagamento de uma multa conjunta de 125 milhões
de libras egípcias (R$ 595.050.000), a mesma quantidade da qual os três eram
acusados de ter se apropriado indevidamente. Quando será que vamos ver os
verdadeiros culpados na cadeia.
"Se não há justiça para os pobres, então que não haja paz para os ricos”
(Rute Noemi). Não podemos mais assumir essa postura alienada e falsamente
pacífica de povo brasileiro que só quer saber de samba, carnaval e futebol. Se
queremos um país melhor para nossos filhos e netos, o tempo chegou, é hoje.
Temos que sair da omissão e do falso conforto
Fale com a redação
em que vivemos, ou nunca viveremos em paz.
Há muitas injustiças, a justiça no Brasil é
contato@jm1.com.br
cega, mas conhece o dinheiro pelo tato! Em
(33)3331-8409
2012, quase 3 mil casos de corrupção e improbidade prescreveram por falta de julgamento.
“O caráter de alguém para mim, não está na cara, na altura, na cor da pele,
na força ou não posição social. Esta rara qualidade só existe em homens justos,
dignos, que honra suas raízes e acima de tudo tem seu valor. Nada, nem ninguém
pode comprar um homem íntegro e honesto”. Joaquim Barbosa.
Não é por falta de denúncias que a justiça não é feita, milhares de pessoas
recorrem a justiça todos os dias, porém em muitos casos nada é feito, nós mesmo
do Jornal das Montanhas, já recorremos muitas vezes por irregularidades nas
licitações, mas até hoje em 12 anos não tivemos êxito e as empresas beneficiadas e os órgão públicos continuam fazendo licitações contrária ao que diz
a Lei. Esta semana mesmo entrei com um recurso no Ministério Público de
Manhuaçu por ter sido desclassificado em uma licitação na Câmara Municipal
de Manhuaçu, onde duas empresas levaram a melhor com os valores no topo,
pois não houve disputa, o recurso foi bem fundamentado, mas simplesmente
devolvido, segundo o Ministério Público o interesse era individual e não
coletivo. Resta-nos lamentar e esperar que um dia tenhamos uma justiça ao
alcance de todos.
Como se trata de poderes judiciais, e não de “políticos”, a mídia divulga
escassas informações a respeito desses casos, dificultando que a população saiba
da corrupção e impunidade existentes no Judiciário. Por isso também, deixa-se
de cobrar com a mesma intensidade desses funcionários públicos, como se faz
com os demais, dos legislativos e executivos nos três níveis.
Quem sabe aí poderemos ver na nossa vida que "o efeito da justiça será paz
e o fruto da justiça, repouso e segurança" (Isaías 32:17).
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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
Olá Devair, do Jornal das Montanhas bom dia!
Sou eu a Daniele, desculpe incomodá-lo novamente mas eu poderia
te pedir uma edição do Jornal das Montanhas na versão impressa?
Se for necessário eu deposito o valor dele e do frete tudo bem?
Então, esse jornal que eu quero é por causa de uma reportagem que
tem sobre o padre Marcelo Rossi.
Ele foi publicado no ano passado, infelizmente só conheci seu jornal
esses dias...
Mas, por favor seria possível enviá-lo pra mim?
Sabe o que acontece, a versão digital não me atende (nem impresso
pela internet)... eu preciso da versão impressa (original) mesmo.
Eu gosto muito do padre Marcelo Rossi, pois as coisas que ele ensina
sobre Deus evitaram um suicídio que eu havia planejado para mim.
Então eu tenho um carinho enorme por ele e procuro conseguir tudo
dele que sai em revistas e jornais.
Aí eu guardo tudo numa pasta catálogo que eu tenho.
Revista é mais fácil porém os jornais me dão muita dor de cabeça.
Mas o senhor foi sempre gentil comigo.
Só que mesmo assim eu fico sem graça, desculpe.
Mas teria como enviar essa edição pra mim?
* Edição 253 - 16 de Dezembro de 2014
Nessa edição ele fala que estava pensando em suicídio, imagine o
meu desespero.
Se eu por ventura encontrar alguma outra edição no site que tenha
algo sobre ele eu poderia pedir também?
Não quero te dar nenhum prejuízo amigo, sei que existem despesas
e num país como o nosso infelizmente tudo anda muito caro...
Eu me disponibilizo para arcar com as despesas.
Mas por favor, o senhor poderia me ajudar?

Um forte abraço e obrigada por tudo de coração!
Deus abençoe sempre!
Daniele Fernandes do Nascimento
Rua: São José dos Campos N°287 - Bairro Parque Caravelas
Santana do Paraíso - Minas Gerais – MG.
Nota da redação - Ela recebeu os dois números de jornais de
datas diferentes para fazer parte de sua coleção.
Ao Jornal das Montanhas,
Gostei muito da reportagem do jornal 273 de 5 de maio de 2015, que
fala sobre chamar advogados e outros de doutores, nós, professores,
também deveríamos ser chamados de doutor, se é o que defende alguns
aqui, dizendo que médico e advogado são chamados assim pelo grau
de importância para a sociedade. Aliás, antes de qualquer profissão, o
PROFESSOR está em primeiro lugar. Erika Gonçalves
Sobre a reportagem do jornal 273 de 5 de maio
"Historicamente, o “doutor” se entranhou na sociedade brasileira
como uma forma de tratar os superiores na hierarquia socioeconômica – e também como expressão de racismo. Ou como a forma de os
mais pobres tratarem os mais ricos, de os que não puderam estudar
tratarem os que puderam, dos que nunca tiveram privilégios tratarem
aqueles que sempre os tiveram. O “doutor” não se estabeleceu na
língua portuguesa como uma palavra inocente, mas como um fosso,
ao expressar no idioma uma diferença vivida na concretude do cotidiano que deveria ter nos envergonhado desde sempre." Eliane Brum,
jornalista, escritora e documentarista.
Adalberto Oliveira
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
A grande incógnita da política
de Manhuaçu

Após as eleições para prefeito de Manhuaçu, os políticos
tomaram um tremendo susto, pelo resultado menos esperado, mas logo disseram é só esperar os quatro anos e será
“mamão com açúcar”, como aquela expressão popular que
quer dizer de algo fácil, porém o tempo foi se encarregando de surgir outros ditados como: osso duro, remar contra
maré, dar a mão e depois dar com os burros n’água, tudo
isso por alguém colocar a carroça na frente dos bois.
Os políticos sabem que as articulações são feitas com
muita antecedências, em Manhuaçu com a grande votação
de João Magalhães, com a eleição de Mário Heringer e a
vitória de Pimentel no governo do estado, é mesmo uma
incógnita, ainda mais que analisando os ditados acima você
chegará a conclusão que o que muitos achavam mamão virou osso, ou seja, na eleição do ano que vem para a prefeitura não vai ser fácil vencer o Nailton Heringer. Que por
não ter dinheiro ele não pode fazer uma bacalhoada, macarronada, mas dizem que ele está fazendo um feijão com
arroz para ninguém botar defeito, até nascente que havia
secado voltou a jorrar água, não brinque com quem tem um
cajado em mãos.
Até agora três cartas estão posta a mesa, faltando ainda
dois grandes jogadores colocar as suas, é só acompanhar
esta coluna você saberá de tudo que acontece na política de
Manhuaçu, Minas e Brasil.

Tem liderança nova em Alto Jequitibá
Esta coluna tomou conhecimento
que o jovem Telminho universitário de engenharia jovem preocupado
com o bem estar das pessoas está se
preparando para entrar na política. O
moço é tão querido na cidade que até
o momento recebeu o convite de quatro partidos para disputar uma vaga
na Câmara Municipal. Tomara que
dê tudo certo, pois os jovens de hoje
andam bem dispersos da política e os
municípios mineiros estão precisando
de renovação, e nada melhor do que estes jovens que estão
cansados de ver tanta coisa errada para fazer nascer uma
nova esperança no povo. Parabéns Telminho vá em frente.

A Lei eleitoral muda quase nada
Senado aprovou o fim das coligações para vereadores. O
Senado aprovou dia (24), em segundo turno, a Proposta de
Emenda à Constituição 40, que acaba com as coligações
eleitorais em eleições proporcionais, permitindo que elas
ocorram apenas para as majoritárias. A PEC é um dos principais temas da reforma política.
Com a nova lei o senado aprova o fim de coligações
em eleições para deputados e vereadores. Na prática, a
proposta estabelece que os partidos só poderão se coligar
em eleições para cargos do Executivo – federal, estadual
e municipal – e para o Senado. Portanto, ficam proibidas
as coligações para disputas à Câmara dos Deputados, às
assembleias legislativas, à Câmara Legislativa do Distrito
Federal e às câmaras de Vereadores.
Não será mais possível, por exemplo, que dois partidos
que não alcançaram o número necessário de votos para
atingir o coeficiente eleitoral se unam para eleger um candidato. A PEC também impede que, durante o afastamento de um parlamentar, o suplente convocado seja de outro
partido.
A proposta tinha sido aprovada em primeiro turno no úl-

timo dia 10. A matéria segue para a Câmara dos Deputados, onde também terá de ser aprovada em dois turnos, com
maioria qualificada, ou seja, pelo menos 308 deputados precisam votar a favor. Se o texto sofrer alterações na Câmara,
retornará ao Senado para última análise.
Os políticos brasileiros sempre dizem reformar as leis
partidárias, mas na prática continua tudo como antes, as
mudanças são insignificantes. Veja bem, se eles quisessem
mesmo fazer uma boa reforma e moralizar a coisa pública,
para acabar com o monopólio partidário teria que acabar
também com as coligações majoritárias, ou seja, as coligações no executivo. Antes os partidos se coligavam para
fazer uma grande frente e eleger maioria nas câmaras e assembleia, hoje com a nova lei, vai continuar a mesma coisa. Um chefe político faz a coligação para o executivo e
financia os partidos para eleger maioria na câmara, o que
muda são apenas os candidatos que serão eleitos em partidos diferentes.

Na internet todo cuidado é pouco
Envio de mensagens falsas se multiplicam pela internet, juntamente muitas
reportagens falsas também
circulam na internet, até
pessoas experientes as vezes caem nestas jogadas,
geralmente são reportagens
bem elaboradas com fotos e
testemunhos de pessoas que muitos acabam acreditando. É
bom antes de você compartilhar uma notícia, verificar primeiro sua origem há um site http://www.e-farsas.com/, que
você pode consultar e saber se é falso ou verdadeiro. Uma
das matérias que circulou na internet, foi do padre Fabio de
Melo, pela polêmica que deu suas palavras criticando o culto
a Maria, a Matéria ainda está circulando na net com todo
vapor, dizendo que ele foi excomungado, excluído da Igreja
Católica, lógico que até mesmo dentro da sua igreja tem muitos líderes católicos que não concordam com ele, mas ele não
foi expulso da igreja, a mensagem é falsa.

Estas mensagens tem um grande
potencial de roubar
informações dos internautas.
FACEBOOK: Os golpistas aproveitam as datas mais
comemorativas para multiplicar o envio de mensagens falsas, com um grande potencial de roubar informações dos
internautas. Boa parte parece ser oferta de descontos, boleto
bancários ou alguma suposta vantagem. Quem não percebe
a armadilha termina com um grande prejuízo.
A relações públicas Liliane Bezerra acabou na mão de
bandidos e ainda contabiliza os prejuízos. Ela teve todos
os contatos profissionais e pessoais de uma conta de e-mail
apagados e um computador quebrado. “Eu entrei no e-mail.
Na hora que eu entrei tinha lá um boleto de um banco. Na
hora que eu cliquei para imprimir e pagar esse boleto, ele
deu uma pane geral no meu computador. Tava lá o código
de barras, tudo direitinho, então, eu fui e cliquei de boa. E
daí aconteceu um prejuízo federal”, relata.
Falso boleto bancário é um dos tipos de fraudes mais
comuns. Cobrança de dívida é outro golpe bastante usado.
Dinheiro fácil é outra forma dos criminosos chamarem a
atenção. Promoções imperdíveis, de até 90% de desconto e
que só valem no e-mail, também circulam na rede.
É tudo feito para o internauta clicar no link, a porta de
entrada para um vírus que vai se instalar e ficar no computador copiando senhas, números de cartões e outros dados
financeiros. Ou o caminho direto para um site falso.
O professor de segurança na internet, Ricardo Giorgi,
conta qual era a estratégia da última quadrilha desmontada
pela Polícia Federal: “Instalar um tipo de programa malicioso na máquina do usuário final, tentando fazer com que
o usuário, quando vai gerar um boleto bancário, mude o
código de barras, mude a numeração do código, e assim
que a pessoa paga aquele boleto, achando que está pagando
para quem é de direito, na verdade, ela está pagando para
uma outra pessoa. Quem deveria receber aquele dinheiro
não recebe”.

A propagando do PT no rádio e TV

A propaganda, que teve 10 minutos de duração, foi ao ar
na TV na parte da noite do dia 5 de maio. Na peça, no programa houve uma fala do presidente da legenda, Rui Falcão, e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas não
houve fala da presidente Dilma Rousseff.
"O PT é uma instituição com milhões de filiados e simpatizantes em todo o Brasil. Gente como você, que sempre
sonhou e lutou por um país mais justo e solidário. Gente
que não convive nem é conivente com ilegalidades e quer,
igual a você, o fim da impunidade. Por isso, qualquer petista que cometer malfeitos e ilegalidades não continuará nos
quadros do partidos"', afirma Falcão no vídeo.
Grande incoerência na fala, pois a cúpula do PT que foram condenados continua na legenda e defendidos por ela.
Será que eles cumprirão essa promessa? Fica difícil de
acreditar, pois os condenados da cúpula do PT continuam
prestigiados por Dilma e Lula, porque puniram agora.
A fala chegou muito tarde, agora até o Lula está sendo
investigado

Espanha prende mulher que tentava
entrar no país com criança na mala

Imagem de raio X mostra
como a criança ficava na
mala (Foto: Ministério do
Interior/Reuters)

Criança de 8 anos estava espremida em mala quando foi
encontrada por autoridades
da Espanha. (Foto: Ministério do Interior/Reuters)

Garoto de 8 anos estava escondido dentro da mala e foi
detectado em raio X.
A mulher de 19 anos e o pai da criança foram detidos.
A mulher que supostamente havia recebido para ajudar
o pai da criança, de 19 anos foi presa no dia 7 de maio ao
tentar entrar na Espanha com um garoto de oito anos escondido na mala.
A criança foi flagrada por agentes na fronteira entre o
Marrocos e o país europeu, durante a passagem da bagagem
pelo raio X. Segundo o site da Espanha "El faro Digital", a
mulher detida ajudava o pai da criança a entrar na Europa.
As autoridades informaram que, posteriormente, encontraram na fila um homem, com pouco mais de 40 anos, que se
identificou como o pai do menino. Em interrogatório feito
pelas autoridades, o homen detido disse que era da Costa
do Marfim. De acordo com o “El faro Digital”, o menino
foi examinado por médicos e encaminhado à Promotoria da
Infância da região de Ceuta, na Espanha.

Segundo IBGE, inflação de maio
terá impactos de água e esgoto,
energia e loterias
De acordo com coordenadora de Índices de Preços do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Eulina Nunes dos Santos, a inflação de maio deve ser pressionada por reajustes em tarifas de água e esgoto e energia elétrica, além do aumento nos valores das apostas para jogos de
azar. O reajuste nos preços de medicamentos também pode
ter algum impacto residual no Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo (IPCA) deste mês. O IPCA de maio
trará impactos de preços administrados. A taxa de água e
esgoto subirá 4,5% no Rio de Janeiro a partir de 22 de maio
e avançará 15,03% em Belo Horizonte, após 13 de maio.
Quanto à energia elétrica trará impactos de reajustes em
pelo menos quatro regiões: Belo Horizonte (alta de 6,56%
a partir de 08 de abril), Recife (aumento de 11,13% a partir
de 29 de abril), Fortaleza (avanço de 8,58% a partir de 22 de
abril) e Salvador (alta de 10,34% em 22 de abril). O IPCA
de maio também vai incorporar o aumento de 17,42% nas
tarifas de táxi em Belém.

4

12 de maio / 2015

acesse: www.jm1.com.br

Professores de quatro Estados estão
mobilizados por melhores salários

Além do Paraná, profissionais de Santa Catarina, Pernambuco e São Paulo estão parados

N

ão são somente os professores da
rede estadual do Paraná que estão
paralisados para reivindicar melhores salários e condições de trabalho.
Professores estão em greve em outros três
Estados. Em Santa Catarina e em Pernambuco profissionais também estão de braços
cruzados, com 30% e 60% de adesão, respectivamente, segundo os sindicatos locais.
Em São Paulo, a categoria vive uma queda
de braço com o Governo Alckmin.
Nesta terça-feira em Santa Catarina, 78

professores ocuparam a Assembleia Legislativa do Estado e, segundo o Sinte, o sindicato dos professores da rede pública do
Estado,
Já em Pernambuco, a greve perdura desde o dia 10 de abril pelo direito ao reajuste
salarial. Segundo o Sintepe, a categoria reivindica o cumprimento da lei do piso, que
só é cumprida para parte dos profissionais.
Dos 49.800 professores no Estado, 45.750
não receberão aumento algum neste ano, de
acordo com lideranças.

Professores de São Paulo protestam na Paulista.

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

AVISO DE LICITAÇÃO - Processo Licitatório Nº057/2015
Pregão Presencial Nº023/2015
O Município de Santana do Manhuaçu – MG, torna público a abertura do Processo
Licitatório nº. 057/2015, na modalidade Pregão nº. 023/2015, na forma Presencial, tipo
Menor Preço Global, regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, Lei Federal nº
8.666 de 21/06/1993 e suas alterações. Objeto: Contratação de empresa especializada
em comunicação de multimídia para possibilitar o acesso à internet banda larga, com
no mínimo 30 megabits para a Prefeitura Municipal de Santana do Manhuaçu e suas
Secretarias, conforme o presente Edital e seus Anexos. Abertura da Sessão Oficial do
Pregão dia 25 de Maio de 2015 às 14:00 horas. Local: Rua Major Custódio, 96, Centro,
CEP: 36.940-000, Santana do Manhuaçu/MG, informações pelo telefone 0xx33-33731149, das 13:00 às 17:00 horas. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no
endereço acima. Santana do Manhuaçu/MG, 06 de Maio de 2015. Joseane Caroline de
Abreu. Pregoeira. Publique-se.

Minas Gerais os professores
ganham um salário vergonhoso

O

s estados de Minas,
Pará, Rio Grande do
Sul e Bahia não pagam o mínimo salarial aos
professores, Minas Gerais
é o lugar onde o professor
recebe o pior salário (R$616
para 40 horas semanais).
Rondônia (R$950) e Rio
Grande do Sul (R$791) são
os outros dois estados que
ocupam a parte de baixo da
tabela.
“O salário dos professores
aqui de Minas Gerais se encontra em penúltimo lugar,
e o nosso vizinho o Espírito
Santo, recebe mais” disse a
Diretora Regional da Subsede do Sind- UTE (Sindicato
Único dos Trabalhadores da
Educação de Minas Gerais)
de Manhuaçu-MG a Senhora Fani Rodrigues.
O embate entre professores e governo vai parar
muitas vezes na justiça. As
principais reivindicações segundo Fani “Existem várias
reivindicações, mas as principais são o piso salarial, e
a carreira, pois o nosso salário ficou congelado por 12
anos, mexeram em nossos
direitos e colocaram subsidio ao invés de carreira.”
Nos oito anos da gestão
de Aécio, ele nunca aplicou
na Educação o mínimo de
25% do orçamento anual do
estado, conforme determina a Constituição Federal.
Com isso – e sem contar a

Agora em Lajinha!

AVISO DE LICITAÇÃO - EXTRATO DE EDITAL - PROCESSO Nº 058/2015
CREDENCIAMENTO Nº 003/2015
O Município de Santana do Manhuaçu – MG, torna a público que irá realizar CREDENCIAMENTO de Empresa para Prestação de Serviços na área de CLINICA GERAL
(PLANTÃO), para atendimento do Posto Central do Município de Santana do Manhuaçu/MG. Os interessados deverão apresentar os envelopes de Habilitação e da Proposta de Preços no dia 03/06/2015 às 08:30 horas na sala de reuniões de Comissão
Permanente de Licitação à Rua Major Custódio, 96, Centro de Santana do Manhuaçu.
Maiores informações poderão ser esclarecidas através do Telefone 0xx33-3373-1149
- Santana do Manhuaçu/MG, 08 de Maio de 2015. Fernanda Aparecida Batista – Presidente da CPL.
AVISO DE LICITAÇÃO - EXTRATO DE EDITAL - PROCESSO Nº 059/2015
CREDENCIAMENTO Nº 004/2015
O Município de Santana do Manhuaçu – MG, torna a público que irá realizar CREDENCIAMENTO de Empresa para Prestação de Serviços nas especialidades (Ginecologia/Obstetrícia e Pediatria) e procedimentos descritos no Anexo I, para atendimento
do Posto Central do Município de Santana do Manhuaçu/MG. Os interessados deverão
apresentar os envelopes de Habilitação e da Proposta de Preços no dia 03/06/2015 às
13:30 horas na sala de reuniões de Comissão Permanente de Licitação à Rua Major
Custódio, 96, Centro de Santana do Manhuaçu. Maiores informações poderão ser esclarecidas através do Telefone 0xx33-3373-1149 - Santana do Manhuaçu/MG, 08 de Maio
de 2015. Fernanda Aparecida Batista – Presidente da CPL.

gestão de Anastasia,
que também descumpriu a Lei –, o ex-governador deixou de
investir R$ 8 bilhões
no setor.
Atualmente o governador do Estado
de Minas Gerais é
Fernando Pimentel
do PT, que é mais
aberto á acordos e
propôs
melhoras
para os professores
segundo Fani “No
final de janeiro, houve uma abertura para
o diálogo e foram
agendadas datas para
negociações com o
Diretora Regional da Subsede do
Sind-Ute,
tivemos
Sind- UTE (Sindicato Único dos
grandes avanços com Trabalhadores da Educação de Minas
as negociações , hou- Gerais) de Manhuaçu-MG a Senhora
Fani Rodrigues.
ve a formação de uma
equipe com a Secretaria do meações de servidores nos
Estado de Minas Gerais o anos subsequentes, a razão
Sind-UTE e representantes de 15 mil servidores/ ano,
parlamentares que acompa- para fortalecimento da carnham nossas negociações reira com aumento do quadesde os governos anterio- dro efetivo.
res. Há por parte do proposHá também a propostas do governo como:
ta de um abono que irá ser
I- Garantir o acesso á me- discutida com a categoria e
renda escolar para todos os está sendo bem aceita pelos
trabalhadores nas escolas, trabalhadores da educação,
por meio de complementa- que será apresentada no dia
ção financeira- orçamentá- 14”.
ria;
Resta apenas esperar que
II- Nomeação de 15.000 os governantes melhorem
servidores aprovados em as condições de trabalho e
concurso até dezembro de os salários, dessa classe que
2015.
luta e merece muito os seus
III-Continuidade de no- direitos.
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Estado assegura pagamento do piso
nacional aos servidores da Educação

Foi fechada uma proposta, sexta-feira 8 de maio, entre entidades e Governo do Estado

E

m reunião realizada na
sexta-feira (8/5), na Cidade Administrativa de
Minas Gerais, entre representantes do Governo do Estado e
entidades representativas dos
servidores da educação, foi
fechada uma proposta para a
implantação do piso salarial e
reestruturação da carreira dos
trabalhadores. Participaram da
reunião o Sindicato Único dos
Trabalhadores em Educação de
Minas Gerais (Sind-UTE/MG)
e a Associação de Diretores
de Escolas Oficiais de Minas
Gerais (Adeomg). A proposta
apresenta importantes avanços
e a expectativa é de um retorno
positivo dos trabalhadores da
educação.
Os principais pontos dessa
proposta são a garantia do
pagamento do piso salarial
nacional até 2018, com um
reajuste de 31,78%, em três
parcelas (13,06% em 2015,
8,21% em 2016 e 7,72% em
2017) na forma de abonos que
serão incorporados ao vencimento básico, além da garantia
de atualização do piso salarial
estadual nos mesmos índices

de correção do piso nacional
do magistério; a isonomia para
os aposentados; a extensão
dos reajustes para as demais
carreiras da Educação Básica.
Outro ponto importante é a
garantia da nomeação de 60
mil servidores concursados até
2018, na razão de 15 mil por
ano. Já foram nomeados até o
momento 3 mil aprovados em
concurso.
As entidades representativas
reconheceram os avanços obtidos com a negociação. “Nosso
esforço foi para recuperar
direitos que perdermos na última década. Reconquistamos
a reorganização da carreira.
Tivemos avanços significativos e corrigimos distorções
importantes”, enfatiza a coordenadora geral do Sind-UTE,
Beatriz Cerqueira. Sobre a polêmica do pagamento do piso,
uma reivindicação histórica
da categoria, ela foi enfática:
“Está acabando”.
Com o acordo, o governo estadual garante, a partir de 2017,
o pagamento do piso salarial
nacional para uma jornada de
24 horas semanais. “Nenhum

professor vai receber abaixo do
piso nacional. O Governo reafirmou o compromisso de pagar o
piso nacional e se comprometeu
também em reajustar futuros
aumentos. À medida que esses
valores foram corrigidos, vamos
fazer as alterações necessárias”,
esclarece o subsecretário de
Gestão de Recursos da Secretaria de Educação, Antônio David
de Sousa Junior.
“Agora, o salário se torna o
vencimento básico e, com isso,
podemos avançar na discussão
de benefícios e direitos. Se os
reajustes do piso nacional se
mantiverem na mesma proporção, estamos falando de
mais de 70% de modificação
dos vencimentos básicos”, diz
Beatriz Cerqueira.
“Essa proposta inaugura
uma nova relação entre o
Governo de Minas Gerais e
os trabalhadores da Educação.
É fruto de uma interlocução
entre lideranças que souberam
entender as condições do Estado e do Governo que dialogou
e avançou para dar respostas
que as entidades buscavam.
Isso reflete nossa disposição

Prefeitura Municipal
Conceição de Ipanema – MG

AV. GERALDO DE BARROS, 192 – CENTRO – CEP. 36.947-000 –
TELE-FAX (33)3317-1211 - CNPJ.: 18.334.300/0001-72 e-mail: pmconceicao@gmail.com

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA – Edital de intimação – PA 0046-00040010-2014 – Apuração de responsabilidade por multa de trânsito – Tendo em vista que
o Senhor Carlos Sperber Selos, CPF 602.976.036-04, ocupante do cargo de motorista,
da Secretaria Municipal de Saúde, recusou receber intimação para audiência de instrução e julgamento, conforme certidão de fls., fica o mesmo, por este edital, intimado:
a) que foi designada audiência de instrução para o dia 12/5/2015, às 10:00 horas, na
sede da Prefeitura; b) que deverá comparecer à audiência, se quiser, acompanhado
por representante e na sua ausência será aplicada a sumula 5 do STF; c) que os Autos
estão à sua disposição na Secretaria da Comissão na sede da Prefeitura, à Avenida
Geraldo de Barros, 192, centro, em Conceição de Ipanema, MG. Sala das Sessões, em
23/4/2015. Maria da Penha Mascarenhas, Presidente.
MUNICIPIO DE COCEIÇÃO DE IPANEMA – extrato de contrato. contrato administrativo PA: 0029-0004-0001/2015 PIL:0001/2015 CONTRATANTE MUNICÍPIO DE
CONCEIÇÃO DE IPANEMA CNPJ 18.334.300/0001-72 CONTRATADA SOTREQ S.A.
CNPJ:34.151.100/0017-06- valor global R$ 12.349,66
dotação orçamentaria
0202.06.02.06.0126782.0050.2061-339030991.00.00 vista aos interessados. Conceição de Ipanema WILLFRIED SAAR prefeito municipal 08/05/2015
Município de Conceição de Ipanema - Decreto Municipal nº 379, de 23/4/2015.
Altera o anexo único do Decreto Municipal nº 376, de 16.4.2015 e dá outras providências. O Prefeito Municipal de Conceição de Ipanema (MG), no uso de suas atribuições
legais, etc., considerando os termos do Decreto Municipal nº 376, de 16.4.2015 e considerando ainda as divergências sobre progressão vertical em algumas situações, decreta: Art. 1º O Anexo Único do Decreto Municipal nº 376, de 16.4.2015 passa a vigorar
acrescidos dos seguintes servidores:
Nome do (a) servidor (a)............................. CPF....................................... Cargo/classe atual............ Promoção
1. Angélica da Silva Matos Schimit............. 037.889.906-60..................... EE/SE3-A...........................EE/SE3-B
2. Ilma Teixeira Dias Rodrigues .................. 347.755.526-00..................... EE/SE3-A...........................EE/SE3-B
3. Keyliane de Paula Silva .......................... 042.393.766-96..................... AT3-A.......................................AT3-B

Art. 2º As dúvidas em relação à progressão vertical das servidoras serão apuradas
posteriormente, observadas as regras vigentes. Art. 3º Este decreto entra em vigor na
data de sua publicação, produzindo efeitos financeiros a partir do dia 27/4/2015.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito, 23/4/2015.
Wilfried Saar, Prefeito do Município de Conceição de Ipanema; José Aristides Gamito
da Silva , SEMEC (Secretaria Municipal de Educação, Desporto, Lazer e Cultura).

em valorizar os profissionais
da Educação e em cumprir o
compromisso assumido pelo
governador Fernando Pimentel de pagar o piso da Educação e reestruturar as carreiras
dos professores, corrigindo
uma situação histórica”, afirma o secretário-adjunto de
Planejamento e Gestão de
Minas Gerais, Wieland Silberschneider.
O Governo tem a expectativa de que o acordo seja
aprovado amplamente pelos
trabalhadores da Educação
para que um projeto de lei seja
encaminhado à Assembleia
Legislativa de Minas Gerais
(ALMG), em regime de urgência. O acordo só passará
a valer após a aprovação do
projeto na Assembleia.
Reajuste para aposentados: Os servidores aposentados nas carreiras da Educação Básica terão os mesmos
aumentos (13,06%, 8,21%
e 7,72%) previstos para os
servidores em atividade, a
partir das mesmas datas. Isso
resultará no mesmo percentual de reajuste concedido a
o professor, correspondente
a 31,78%, além dos reajustes
anuais do piso nacional. O
benefício também vai ser
estendido às demais carreiras
do Grupo de Atividades de
Educação Básica (Auxiliar de
Educação Básica, Assistente
de Educação, Assistente Técnico Educacional, Assistente

Técnico de Educação Básica,
Analista de Educação Básica
e Analista Educacional).
“O piso nacional refere-se
somente às carreiras do magistério. O que acertamos é que as
propostas para as carreiras de
magistério serão igualmente
estendidas às demais carreiras da Educação para que, no
conjunto, todos sejam contemplados igualmente. Estamos
pactuando um entendimento
histórico”, explica Antônio
David de Sousa Junior.
Promoções: Em relação às
promoções por escolaridade,
que foram congeladas pela
gestão anterior, a proposta do
Governo é antecipar em quatro meses o benefício. Pelas
regras atuais, as promoções só
voltariam a ser concedidas a
partir de janeiro de 2016, mas
a proposta garante que os servidores da Educação tenham
direito à promoção a partir de
setembro de 2015. A proposta
também prevê a antecipação
das promoções subsequentes.
“Isso evidencia o compromisso do governador Fernando Pimentel, neste contexto
difícil e complexo, de fazer um
imenso esforço para repactuar
as relações com a educação
pública do Estado de uma
maneira serena, respeitosa e
construtiva”, conclui o subsecretário Antônio David de
Sousa Junior.
Diretores atendidos: As
negociações também garan-

tiram avanços importantes
para os diretores. Entre eles,
um reajuste de 10,25% na
tabela remuneratória e um
aumento de 30% para 50%
da parcela da remuneração do
cargo de diretor. “Foi positivo
porque o governo manteve um
diálogo conosco. Trouxemos
nossas propostas e realmente
tivemos um ganho, uma evolução. Nossa confiança nesse
governo está toda em cima
disso”, comenta a diretora da
Adeomg, Ana Maria Belo de
Abreu.
Ainda foi garantido ao servidor que ocupa cargo efetivo
com carga horária de 24 horas
semanais a opção por receber
o dobro da remuneração desse
cargo mais 50% da remuneração do cargo de diretor de
escola.
Outros avanços: A proposta
também assegura acesso à
merenda escolar para todos
os trabalhadores nas escolas,
por meio de complementação
financeira-orçamentária, e a
nomeação de 15 mil servidores aprovados em concurso
por ano, até 2018, para fortalecimento da carreira com
aumento do quadro efetivo.
Já foram publicadas, até abril
deste ano, três mil nomeações
de professores da rede estadual.
Destaca-se ainda o fim do passivo d e aposentadoria, a anistia
dos períodos de greve de 2011
a 2014 e a melhoria na gestão
do Ipsemg.

Maria das Graças

ano passado. "Os alunos estão
pensando que [o problema]
está resolvido, mas recebem
um aviso de que [renovação]
é preliminar", diz o diretor
executivo da Associação Brasileira de Mantenedoras do
Ensino Superior (ABMES),
Sólon Caldas. Segundo ele, o
MEC colocou uma trava no
financiamento, paga o reajuste
até o limite de 6,41%, mas isso
não significa que a instituição
seja obrigada a reajustar a
mensalidade neste valor. "A
instituição teve um reajuste
de 10%, o MEC paga 6,4%,
quem paga o resto? Falta o
MEC esclarecer isso para o
aluno", exemplifica.

A desculpa esfarrapada que
o MEC usou foi de que a trava
é para evitar cobranças abusivas e garantir que o estudante
consiga quitar a divida quando
sair da faculdade.
Já foi um absurdo eles terem
cortado a verba para novos
contratos, e agora cortando os
contratos já existentes, com
essa desculpa, e depois ainda
dizem que “somos uma pátria
educadora”, aonde?
O Fies sendo cortado, os
professores sendo mal pagos,
a saúde no caos, a violência
aumentando, os poderosos
roubando e o país afundado
em dividas. A onde vamos
parar em meu Brasil?!

A onde está a pátria educadora?

O

s estudantes que possuem contrato com o
FIES correm o sério risco de pagar a mensalidade fora
do financiamento. Segundo ás
instituições de ensino privada
a situação dos alunos que estão
renovando os contratos ainda
não foi resolvida, e eles correm
o risco de pagar a mensalidade
fora do financiamento. O MEC
nega que isso irá acontecer, será
mesmo que não vai?
O MEC comprometeu-se
a financiar integralmente as
mensalidades que sofreram
um reajuste de até 6,41% em
relação ao valor cobrado no

6

12 de maio / 2015

acesse: www.jm1.com.br

"gente boa?"

uma pequena falha fez com que um comentário do jornalista César Tralli fosse ao ar sem ele saber. A matéria traçava o perfil de Fábio
Neves Domingos, que já tinha sido preso em 2013 na Bolívia, em razão da morte do jovem Kevin Spada. Fábio foi um dos torcedores corintianos mortos na chacina na sede da torcida organizada Pavilhão Nove, ocorrida no fim do mês de abril passado.

PROGRAMA NA TV AZEDA
RELAÇÃO ENTRE LULA E DILMA

ADEUS

O programa do PT, veiculado semana passada na televisão, azedou outra vez a relação de Dilma com Lula. Ela descobriu só na última hora que o PT, com aval de Lula, decidira barrá-la no programa
para evitar “panelaço”. Ela explodiu em palavrões, até porque havia
se preparado para gravar sua participação, mas após o panelaço
(o maior até agora) que se seguiu ao programa, Dilma substituiu a
irritação por sorrisos.

CUNHA INSISTE EM CONSTRUIR
SHOPPING NA CÂMARA

Carlos Lupi resistiu à saída por causa das boquinhas no Ministério
do Trabalho, feudo pedetista. Voto vencido, teve de voltar atrás.

Dilma nunca acreditou que o desgaste é só dela, como Lula e o PT
acreditavam, mas de todos os petistas. O último panelaço provou
isso.

Esse Eduardo Cunha tem coragem de beijar cobra na boca. Insiste
no novo anexo da Câmara, com um shopping, que tem tudo para
virar operação policial. Como as maiores empreiteiras não apareceram, até porque a Operação Lava Jato as forçou a perder a ousadia,
Cunha chegou até a prorrogar o prazo para empresas concorrerem
à licitação da obra. Além do novo anexo, Cunha anunciou liberação
de verba de R$ 85 milhões para a compra de 70 apartamentos para
os deputados

REJEIÇÃO É COLETIVA

PRAZO PARA COMPRA

O PT barrou Dilma no programa da TV certo de que sua reprovação
de 87% garantia o panelaço, como se o partido nada tivesse com
isso.

Eduardo Cunha disse a líderes da Câmara que
quer concluir a compra dos novos apartamento
antes do fim do mandato na Presidência.

CALOTE NA FRANÇA, PODE. NA ODEBRECHT, JAMAIS

PROMESSA

Enquanto o governo Dilma aplicava na França um calote de R$ 435
milhões em 2014, deixando de pagar os helicópteros adquiridos em
2008, a empreiteira Odebrecht recebe seus pagamentos rigorosamente em dia. A empresa levou R$ 1,13 bilhão no ano passado
pelas obras do estaleiro destinado a construir o primeiro submarino
nuclear, decorrente de outro curioso acordo fechado com a França.

A compra dos apartamentos faz parte das promessa de campanha
de Cunha. As excelências adoram mordomias de apartamentos funcionais.

ABRAÇO DE AFOGADOS

2015 VEM COM TUDO
Apesar de todos os escândalos, a Odebrecht segue feliz: nos primeiros três meses deste ano já levou mais R$ 39,5 milhões do governo Dilma.
SEIS OU MEIA DÚZIA?
O governo admite que não cumpriu obrigações com a França em
2014, mas nega o calote. “São restos a pagar de 2015”. Simples
assim!
DIZER O QUÊ?
Questionado sobre a revelação do ex-presidente uruguaio José
Mujica da confissão de Lula sobre o Mensalão, como “única forma
de governar o Brasil”, o Instituto Lula se finge de morto: “Não cabe
falar nada”.
RINDO DE QUÊ?
Investigado na Lava Jato, o ex-deputado
Cândido Vaccarezza (PT-SP) perambulava pelo Congresso esta semana quando
foi recebido às gargalhadas pelo amigão
José Mentor (PT-SP), ex-réu do mensalão.
BRUTALIDADE TUCANA
Tucanos no Congresso fingem que nem tomaram conhecimento da
brutalidade da polícia do governo de Beto Richa (PSDB), no Paraná, contra sindicalistas e professores.
PENSANDO BEM...
... com José Mujica admitindo conversas com Lula sobre o mensalão, logo petistas acusarão o ex-presidente uruguaio de ser “coxinha”.
PDT MARCA REUNIÃO PARA
DEIXAR BASE GOVERNISTA
O PDT trabalha na base governista sob “aviso prévio” e deve deixar
o time dos aliados nas próximas semanas. O recado foi dado na
traição de 13 dos 17 deputados que votaram contra a MP 665, do
ajuste fiscal que corta direitos trabalhistas, de autoria do Executivo.
Os pedetistas não escondem a insatisfação com o governo. Devem
bater o martelo no próximo dia 12 em reunião do diretório nacional,
no Rio de Janeiro.
LARGUE O OSSO
Após a traição, o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, foi avisado que Dilma procura um substituto para ministro Manoel Dias
(Trabalho).
SETE VIDAS
Dias já balançou no cargo no fim de abril, quando Lupi disse que “o
PT roubou demais”. Lula mandou Dilma engolir o sapo e desculpar
Lupi.
A ORIGEM
A rebelião começou no Senado, encabeçada por Cristovam Buarque (DF), que cobra de Lupi o rompimento com o governo Dilma.

CIFRAS VULTUOSAS
No afã em agradar seus pares, Cunha já prometeu a construção de
um novo anexo, que custará R$ 1 bilhão aos cofres públicos.
PROVAS DA LADROAGEM
Deputados desembarcam na sexta (16) em Londres para ouvir o
ex-diretor da SBM Offshore Jonathan David Taylor. Ele prometeu
entregar documentos que comprovam corrupção em contratos na
Petrobras.
FUNDAÇÃO EDUARDO CAMPOS
Na fusão do PSB com o PPS, a bancada socialista de Pernambuco
estuda mudar o nome da Fundação João Mangabeira por Fundação
Eduardo Campos. Proposta tem apoio da maioria da executiva do
PSB.
EMBROMATION
O líder do PT, Sibá Machado (AC), é um coitado. Ele anunciava
apoio do PT ao ajuste, quando o deputado José Guimarães (PT-CE) se irritou e mandou-lhe um bilhete: “Para de embromação”.
Ele obedeceu.
PLANO SIGILOSO
Michel Temer tem um novo argumento para acalmar sua turma: disse a correligionários que a queda de braço de Renan Calheiros x
Eduardo Cunha atrapalha eventual candidatura própria presidencial
em 2018.
QUEM MANDOU APARELHAR?
Residente há quinze anos no mesmo endereço em Brasília, um
leitor não recebeu uma encomenda por Sedex sob uma curiosa
alegação do carteiro: “desconhecido no endereço”. A encomenda,
enviada do exterior, voltou ao remetente. Às custas dos combalidos
Correios, claro.
CORRERIA
A Força Sindical botou a CUT para correr, no Dia do Trabalho, afixando cartazes de petistas favoráveis ao arrocho de Levy. “Eles
saíram correndo para arrancar”, diverte-se o deputado Paulinho da
Força.
INSATISFAÇÃO É GERAL
É tão ruim a avaliação da gestão do prefeito de Porto Alegre, José
Fortunati (PDT), com 60,9% de desaprovação, que mais de vinte nomes são citados pelos eleitores para substituí-lo, segundo pesquisa
do Instituto Paraná. Pior é a rejeição à Câmara Municipal: 73,3%.
MAIOR ABANDONADO
O senador Valdir Raupp (RO) tem feito
juras de fidelidade a Renan Calheiros
(AL). Mesmo no exercício da presidência
do PMDB, Raupp não é chamado para
nada. Só pelo Renan, e para tomar cafezinho.
PENSANDO BEM...
...após cair mais de 400 posições no ranking de maiores empresas
do mundo, a Petrobras precisará de sonda de ultra-profundidade
para sair da lama.

Alice no país das maravilhas
Estava Alice no jardim a ouvir uma história que a sua irmã
mais velha lhe contava quando, de repente, viu passar um coelho branco muito bem vestido e de luvas brancas!
Alice correu logo atrás dele mas rapidamente o coelho desapareceu pelo chão. Alice seguiu-o apressadamente e descobriu
um buraco fundo junto a uma árvore onde o coelho desaparecera.
Deslizou cuidadosamente pelo buraco, estranhamente decorado, e quando chegou ao fundo deu com um corredor com
várias portas fechadas. Numa ponta do corredor, Alice viu uma
pequena mesa onde estava pousada uma chave dourada. Alice
pegou na chave e tentou abrir, uma a uma, todas as portas daquele corredor. Quando já estava prestes a desistir, reparou numa
pequenina porta, a um canto do corredor. Ao colocar a chave na
fechadura, a porta abriu facilmente e através dela Alice viu um
lindo jardim!
Mas Alice era demasiado grande para passar por aquela pequena porta. Desapontada, fechou a porta e voltou a olhar à sua
volta. Reparou que na mesa estava agora uma garrafa com um
rótulo que dizia: ”Bebe-me”. Alice pegou na garrafa e bebeu.
De repente começou a encolher, a encolher até ficar pequenina
como um ratinho!
“Oh meu Deus!”, Disse a Alice, “Agora estou demasiado
pequena para chegar à chave!…”. Enquanto tentava de alguma forma chegar ao topo da mesa, Alice bateu com o seu pé
numa caixa de biscoitos que estava no chão. Nela estava escrita
“come-me” e, sem pensar, Alice tirou um biscoito da caixa e
comeu-o. Então começou a crescer, a crescer até ficar tão grande
que a sua linda cabeça bateu rapidamente no teto!
“Agora tenho a chave”, choramingou, “mas estou outra vez
demasiado grande para passar pela porta”. Sem pensar calçou
uma luva que acabara de encontrar no chão e, inesperadamente,
encolheu para o tamanho certo, conseguindo passar pela porta
até chegar ao jardim!
Assim que chegou ao jardim, viu o coelho branco, a passar
muito apressado. Alice correu atrás dele e perguntou: “Onde
vais tão apressado?” Ao que o coelho respondeu: “Não tenho
tempo para conversas. A rainha de copas está à minha espera!”.
E partiu, correndo, antes que Alice o pudesse seguir.
De repente, Alice ouviu uma voz que dizia: “O chapeleiro
louco e a lebre de março é que te podem dizer… mas os dois
são malucos!”. Alice olhou à sua volta e só passado um instante
é que viu aparecer primeiro um sorriso, a seguir uma cabeça e
só depois um gato inteiro. Este disse sorrindo: “Eu sou o gato
de Cheshire”.
A partir das informações que o gato deu a Alice, esta entrou
na floresta, à procura da lebre de março e do chapeleiro louco.
Ao encontrá-los, o chapeleiro louco e a lebre de março convidaram Alice a tomar um chá. Eles informaram Alice que tomavam
chá todos os dias juntos por ordem da rainha de copas!
Alice decidiu então descobrir quem era a rainha de copas de
quem toda a gente falava e temia.
Durante o caminho, Alice encontrou algumas cartas de jogar
que pintavam rosas brancas de vermelho. Alice perguntou: “O
que é que estão a fazer?!”. E as cartas de jogar que afinal eram
jardineiros, responderam: “A rainha de copas detesta branco!”.
Antes que Alice pudesse perguntar mais alguma coisa ouviu o
que parecia ser o barulho de uma grande festa a chegar…
Era a rainha de copas com todos os seus criados! Ao ver
Alice, a rainha ordenou furiosa: “tirem-lhe a cabeça imediatamente!”. Mas o rei murmurou: “Minha querida, talvez ela saiba
jogar croquet…”. Então a rainha pensou por uns segundos e depois gritou: “Deem-lhe uma bola e um taco e vamos ver do que
ela é capaz!”.
Alice pegou no taco e na bola mas viu logo que este não ia ser
um jogo fácil de jogar. Os tacos eram flamingos cor-de-rosa que
tentavam fugir e as bolas eram ouriços-cacheiros que, por não
quererem ser batidos, não paravam quietos!
A rainha ao ver que Alice não conseguia jogar, ficou vermelha
de raiva e gritou: “A menina não sabe jogar! Tirem-lhe a cabeça
de uma vez!”.
Alice muito aflita falou: “Majestade, a culpa não é minha. Os
ouriços-cacheiros estão sempre a fugir e os flamingos sempre a
voarem!”. Mas antes que Alice pudesse dizer mais alguma palavra, já se encontrava num tribunal rodeada do rei e da rainha de
copas, juntamente com todos os habitantes do reino.
Alice levantou-se para se defender mas de repente começou a
crescer e a crescer, e tudo começou a girar à sua volta, tornando-se numa enorme confusão.
Alice abriu os olhos e viu, surpreendida, que estava novamente no jardim ao lado da sua irmã, e que esta lhe oferecia uma
chávena de chá…
Alice pensou – Teria sido tudo um sonho?
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Creche do bairro Lajinha terá novo local de funcionamento

N

a tarde desta segunda-feira, 04, o prefeito de Manhuaçu,
Nailton Heringer, acompanhado da secretária de Educação, Gelvânia Câmara, esteve no bairro Lajinha com
o objetivo de tratar sobre a
mudança de local da Creche
Municipal do bairro. O local
onde atualmente funciona
a creche já não atende às
demandas existentes. Hoje,
cerca de quarenta crianças
aguardam por vagas na instituição. Com o novo imóvel
acertado, o problema fica
solucionado.
“A creche atual está superlotada, temos diversas
crianças aguardando vaga.
Estivemos aqui olhando a
situação de um novo espaço. Encontramos uma casa
à disposição e que atende
às necessidades da creche”
– relatou o prefeito Nailton
Heringer. O novo local acertado conta com espaço amplo, ventilado, com grande
área externa e que acomoda
as crianças que aguardam
por vagas. “Estamos certos
que esse é o sonho da comunidade e nós vamos atendê-lo. Eu disse sim ao líder comunitário e à coordenadora
da creche, para que junto

à secretária Gelvânia eles
acertem o aluguel da casa.
Queremos nossas crianças
bem acomodadas” – finalizou Heringer.
“A creche do bairro Lajinha já tem essa deficiência
há muito tempo, e ficou cada
vez mais impraticável continuar no espaço” – lamentou
a secretária de Educação,
Gelvânia Câmara. “E agora
tivemos a providência desse
novo local. Vamos viabilizar
um melhor atendimento às
crianças e vamos acomodar
as que estão na fila de espera. A locação desse espaço
mostra a nova postura do
nosso prefeito com a educação de qualidade, é o nosso
compromisso e é o que estamos buscando” – conclui
Câmara.
“O trabalho vai ficar muito mais fácil e muito mais
agradável. Estávamos numa
creche menor, sem espaço
externo e era um sonho nosso. Já estávamos olhando
essa casa há algum tempo, e
agora, com a ajuda do prefeito e da secretária estamos
realizando” – alegrou-se
a coordenadora da creche,
Sueli Braga.
Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu

Espaço atual é limitado e não atende às demandas da creche

Creche do bairro Lajinha funciona no primeiro andar do
imóvel e não conta com área externa

As cerca de quarenta crianças que estão na fila serão
atendidas com o novo local

Novo local acertado é amplo e conta com área externa

Prefeito Nailton Heringer entrega placa de
homenagem à SAF pelo centenário de fundação

O

Prefeito
Nailton
Heringer entregou
na quarta-feira, 6,
durante o culto em comemoração ao centenário da
SAF - Sociedade Auxiliadora Feminina, uma placa
de homenagem ao trabalho
realizado pelo grupo de mulheres da Igreja Presbiteriana. A programação contou
também com a presença do
Reverendo Jeremias Pereira, de Belo Horizonte, e do
Grande Coral Feminino de
Manhuaçu, composto por
sessenta vozes.
Durante a entrega da homenagem, Heringer destacou a importância do trabalho desenvolvido pelo grupo
de mulheres e da alegria de
poder estar com sua equipe
de Governo numa ocasião
tão importante para o mu-

nicípio. “Nós somos uma
equipe que trabalha junto,
e que reconhecemos o trabalho que é realizado pela
SAF, por isso trouxe o Governo aqui, porque sanemos
o que tem sido feito nesses
cem anos, especialmente
através das oficinas. Imagina se pudéssemos somar
todas as grávidas e todos os
bebês abençoados durante
esses cem anos?” - disse o
chefe do executivo.
Entre os secretários presentes na solenidade estavam o de Administração,
João Batista Hott, João
Amâncio de Farias de
Obras, Macilon Breder secretário de Trabalho e Desenvolvimento Social, Gelvania Câmara secretária de
Educação, Mariza Helena
Klein de Cultura, Cristo-

Prefeito Nailton Heringer faz leitura da placa em
homenagem ao centenário da SAF

vam Rocha secretário de
Fazenda, Sandro Tavares de
Agricultura e do diretor da
SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto, José
Aguiar.
SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA: A SAF

Chefe do executivo e secretários municipais de Governo durante cerimonia de homenagem à SAF

da Presbiteriana de Manhuaçu foi organizada no dia seis
de maio de 1915, desde então desenvolvem importante
papel dentro e fora da igreja.
“O grupo de mulheres da
igreja trabalha nos auxiliando nos Ministérios de Ora-

ção e Louvor, e até mesmo
na ornamentação da igreja.
Essas mulheres são verdadeiras auxiliadoras. Elas
também fazem um trabalho
extra tempo, externo. Um
deles é na área social como
no projeto Sala de Costuras, por exemplo,” - destaca
Anderson Sathler, Pastor da
Primeira Igreja Presbiterana
e Presidente da AMEM Associação dos Ministérios
Evangélicos.
As comemorações pelo
centenário da SAF não se
limitaram aos shows dos
últimos quatro dias. “Idealizamos toda programação
do centenário no dia seis
de maio de 2014, quando
foi feita a abertura. A partir
daí todos os meses tivemos
uma programação especial,
e hoje estamos fechando o

ano do centenário. É um privilégio muito grande trabalhar para o Reino de Deus,”
destaca a Presidente da SAF,
Vera Lusa Leitão Póvoa.
AMEM FEZ PARTE
DAS COMEMORAÇÕES:
A programação festiva pelo
centenário da SAF teve início no dia três de maio e
estendeu até hoje. Durante
os quatro dias muitos convidados estiveram presentes.
Além dos shows, na manhã
da terça-feira, 5, uma reunião com os pastores membros da AMEM, que contou
com a presença do Prefeito
Nailton Heringer e do cantor Asaph Borba, também
fez parte das comemorações.
Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu

Presidente da SAF, Vera Póvoa, durante agradecimento pelas homenagens ao centenário
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Luisburgo realiza IV Conferência
Municipal da Criança e do Adolescente

U

m Domingo animado, de aprendizado
e total interatividade
entre pais e filhos, marcou
a realização da IV Conferência Municipal da Criança
e do Adolescente, na EM
Manoel Francisco de Souza, em Luisburgo. Realizado na parte da manhã pelo
CMDDCA (Conselho M.
de Defesa dos Direitos da
Criança e do Adolescente) e
a Adm. 2013/2016, o encontro envolveu a participação
do Prefeito José Carlos Pereira; Conselheira Estadual
da Criança e Adolescente,
Maria de Fátima Mayrink
Brito; Presidente da Câmara
Municipal, Luis Rodrigues;
Vereadores Maria de Fátima
Cândido e José Aparecido;

Presidente do CMDDCA,
Josélia Vieira; Conselheiras
Tutelares e da Criança e do
Adolescente, além de pais e
um grande número de estudantes.
Na abertura da solenidade, a Presidente do
CMDDCA, Josélia Vieira,
se pronunciou, destacando a
importância desta conferência para o debate de políticas públicas para a criança e
adolescente, e, a elaboração
do Plano Decenal para o setor.
Em seguida, houve a leitura e aprovação do Regimento Interno da IV
Conferência Municipal da
Criança e do Adolescente,
e, a apresentação dos alunos
do Projeto conduzido pela

cionadas aos direitos dos
menores, além da análise do
cenário atual e os desafios
percebidos na sociedade.
Cada grupo apresentou suas
conclusões, e, ao término,
foram nomeados os delegados que representarão o
município na conferência
regional, que deverá ser rea-

lizada em Muriaé, em breve.
Com o total apoio da Prefeitura, a conferência teve,
em seu encerramento, a realização de sorteios de presentes para as crianças e o
oferecimento de saboroso
almoço.
(Ass. de Comunicação –
Adm. 2013/2016)

Prefeito José Carlos Pereira e a Presidente do CMDDCA,
Josélia Vieira, durante a conferência.

Educadora Física, Samara
Portilho.
A Conselheira Estadual da
Criança e do Adolescente,
Maria de Fátima Mayrink
Brito, ministrou palestra
sobre o ECA (Estatuto da
Criança e do Adolescente),

Conselheira Estadual da Criança e Adolescente, Maria de Fátima
Mayrink Brito, palestrou sobre o Estatuto da Criança e Adolescente.

Delegados nomeados para participar da conferência regional em Muriaé.

ressaltando sua importância
para a proteção do menor
em todo o país.
Após a palestra, os presentes formaram eixos temáticos para o debate e
aprofundamento a respeito
de questões distintas rela-

Alunos do Projeto desenvolvido pela Educadora Física, Samara
Portilho (centro), se apresentaram durante a conferência.

A conferência reuniu grande público em Luisburgo.

Após a palestra, foram formados grupos distintos para estudos de temas específicos.
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O Dia das Mães e a ACM-RS
A data foi celebrada a 1ª vez no Brasil no ano de 1918,
na ACM do Rio Grande do Sul (em Porto Alegre). Saiba mais
sobre a história da comemoração.

N

ão é de hoje que a Rede Globo de Televisão investe pesado contra a família e os valores morais
e éticos. Ela presta um desserviço à população
há muitos anos; e o que, no início, era veiculado subliminarmente hoje é feito às claras, de forma objetiva e
direta. Apologia à promiscuidade, desrespeito aos bons
costumes, disseminação da insegurança afetiva, incentivo à vingança, ao ódio e ao crime. Tudo isso encontramos na seleta programação da TV Globo. E, agora,
mais uma novela que nem bem começou e já está dando
o que falar. Não bastassem os BBB’s da vida... Não vou
perder meu tempo em descrever o que chamou tanto a
atenção no primeiro capítulo, visto que isso é público e
notório, mas tentar esclarecer o que está por trás dessas
tramas e teias do mundo televisivo.
O que mantém um programa no ar? Você sabe? Lógico que são os anunciantes. Eles pagam para aparecer
nos intervalos comerciais e nos apresentarem seu produto com o intuito de comercializá-lo. Ou seja, somos
consumidores em potencial toda vez que estamos sentados em frente à telinha. E eles sabem disso. Entretanto,
acredito, que isso você também sabe. O que talvez ainda não saiba é que gente infeliz consome mais. É verdade! Quando estamos tristes, insatisfeitos ou revoltados,
consumimos mais. E, sabe por quê? Porque desejamos
sair desse estado de tristeza, insatisfação e revolta. Queremos ficar alegres, satisfeitos e em paz!
Muitas pessoas, naturalmente, encontram-se bem.
Possuem uma família estruturada, emprego, ganho suficiente para arcar com as despesas mensais, saúde e
sonhos. Como fazer delas consumidores se possuem a
maioria daquilo que necessitam para ter uma vida plena
e feliz? Tirando-lhes algumas dessas coisas ou fazendo
com que desejem algo diferente, aguçando-lhes a curiosidade para o inusitado, transformando-o em aprazível
e satisfatório aos olhos e aos sentidos.
Coloca-se o personagem em situações parecidas ou
até idênticas a da vida real, e, manipulam-se suas sensações e sentimentos de acordo com o interesse comercial
que está financiando a programação. Então, queremos
vender um carro, e lá está ele sendo dirigido por dois ou
três personagens da trama. Queremos vender uma marca, e certamente mais dois ou três atores estarão vestidos com ela. Mas, isso é muito básico e simples... Não
param por aí... Para venderem a ilusão da felicidade em
produtos e serviços, primeiro precisam exterminar sua
alegria, pois somente infeliz você irá buscar adquirir
felicidade. Assim, procuram destruir o que lhe é mais
precioso: suas crenças, valores, certezas, autoestima,
família, relacionamento...
Quando nossas crenças são abaladas, ficamos à mercê de sugestões mentais. Eles constroem pais e filhos
maus, cônjuges infiéis, amigos inescrupulosos, pessoas capazes de tudo por dinheiro, fama e poder. Ficamos pensando se nos encaixamos nesses personagens.
Surge a dúvida, a desconfiança... Pronto; perdemos a
paz! A ansiedade se instaura e já não temos a certeza de
sermos amados, queridos, aceitos... Passamos a comer
mais, dormir menos, e buscar coisas que nos satisfaçam. Inicialmente produtos, depois pessoas, relacionamentos, doutrinas... Quanta coisa poderia ser evitada se
simplesmente desligássemos a TV. Mas, insistimos em
ser modernos e achar normal as barbaridades que nos
são apresentadas como naturais. Babilônia não é natural. Cuidado para não cair nas armadilhas dessa grande
confusão.
Maria Regina Canhos (e.mail: mariaregina.
canhos@gmail.com) é escritora.

O

Dia das Mães é uma
data muito especial
para a ACM-RS. Já
na antiguidade, algumas
culturas possuíam eventos
e festividades para “deusas
mães”, e no século XVII, na
Inglaterra, famílias começaram a dedicar o quarto domingo da Quaresma às mães
das operárias inglesas.

Anna Jarvis e a
criação da data
Mulheres receberam flores na primeira festa de Dia das Mães no Brasil, em 1918

Considera-se Anna Marie
Jarvis (imagem ao lado) e
suas iniciativas como a responsável pela idealização da
data.
Na Filadélfia (EUA),
Anna perdeu sua mãe no ano
de 1905. Três anos depois,
em 10 de maio de 1908, ela
organizou uma cerimônia
na igreja na qual frequentava em honra a sua e todas
as mães, em West Virginia
(EUA). A comemoração era
prestada de forma delicada, através do simbolismo
de dois cravos: vermelho e
branco. O cravo de cor vermelha seria usado na lapela
da roupa por aqueles cujas
mães estivessem vivas. Enquanto isso, os filhos órfãos
se apresentariam usando um
cravo branco.
Com a grande acolhida
recebida pela comunidade,
Anna quis que a celebração
fosse reconhecida como um
feriado. Depois de lutar três
anos para oficializar a data,
finalmente, em 26 de abril
de 1910, o governador de
West Virgínia, William E.

Primeira festa ocorreu na sede da ACM

Glasscock, acrescentou o
Dia das Mães ao calendário de datas comemorativas
daquele estado. Em pouco
tempo outros estados dos
Estados Unidos aderiram à
comemoração e com isso,
em 1914, o presidente dos
Estados Unidos, Woodrow
Wilson, formalizou a data
no país, que deveria ser comemorada no segundo domingo de Maio, conforme
sugestão de Anna Jarvis.
Rapidamente, mais de 40
países adotaram a data.

A ACM-RS e a
introdução da
data no Brasil
No Brasil, coube à Associação Cristã de Moços do Rio Grande do Sul
(ACM-RS) a iniciativa da
comemoração. A data foi
trazida ao Brasil pelo então
Secretário-geral da instituição, Frank Long. A primeira
celebração no país ocorreu

em 12 de maio de 1918, em
Porto Alegre.
Quase 100 anos depois,
são poucas as informações
disponíveis no acervo da
instituição sobre o que ocorreu naquela data. Sabe-se
que a comemoração teve
inspiração nos Estados Unidos e que foi “importada”
pelo americano Frank Long,
membro da ACM internacional que se radicou na capital gaúcha e veio a se tornar secretário-geral da ACM
de Porto Alegre.
O local da festividade
foi uma casarão da Rua da
Praia, que abrigava a instituição à época, antes da
inauguração da sede própria, hoje na Rua Washington Luiz. Mas o número de
mães e filhos que participaram é incerto, assim como
outros detalhes sobre a cerimônia. Fotografias da data

mostram que as mulheres
foram homenageadas com
buquês de rosas.
“Acreditamos que foi o
momento de um chá, em
que as mulheres foram
destacadas e presenteadas
com flores. Um evento que
enalteceu o papel da mulher
como mãe”, explica a atual
presidente da ACM-RS, Roseni de Oliveira Leal
Segundo a instituição,
um ano depois, também por
iniciativa da ACM, a comemoração do Dia das Mães
foi levada ao Rio de Janeiro
e logo depois para São Paulo. Em 1932, o feriado no
segundo domingo de maio
foi oficializado pelo presidente
Getúlio Vargas. Quinze
anos depois, o dia foi incluído no calendário oficial da
Igreja Católica, contribuindo para sua popularização.

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE
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Exames Laboratoriais são liberados em 48 Horas

E

xames, que antes demoravam em média
um mês para terem
seus resultados liberados,
agora chegam às mãos do
paciente num prazo de 24
à 48 horas. Essa mudança
significativa, que pode ser
vital na busca por um diagnóstico e no tratamento para
problemas de saúde, foi implementada pelo laboratório
municipal, que é mantido
pelo Governo de Manhuaçu.
A melhoria do serviço,
encurtando o prazo para
liberação dos exames, era
uma meta que foi alcançada
após um ano e um mês de
trabalho, segundo informou
a farmacêutica e bioquímica
Marisia Muniz Alves, coordenadora do laboratório.
“Quando assumi o laboratório os resultados eram liberados após 31 dias. Agora os
exames são coletados e entre
24 à 48 horas já são liberados
os resultados na unidade para
o paciente dar sequência com

a marcação de uma nova
consulta de retorno com o
médico” – destacou.
Com seis bioquímicos
capacitados e especializados
em analises clinicas e ainda
dezesseis técnicos, o laboratório realiza mensamente
cerca de 25 a 30 mil exames,
uma demanda considerada
muito alta. Equipado com os
melhores equipamentos hoje
no mercado, o laboratório
municipal de Manhuaçu,
que funcionava no antigo
SUS, hoje está em novo
endereço, com fácil acesso
aos usuários, na Rua Maestro
Filomeno dos Santos, sem
número, no centro, próximo
a portaria da Unidade de
Pronto Atendimento – UPA
24h. O telefone de contato é
o 3332-33 63.
EXAMES PARA
EQUIPES DO
ESF E UPA24H
Além da manipulação das

amostras para obtenção dos
resultados o laboratório realiza coleta junto aos pacientes
em alguns casos específicos
e mais complexos. As amostras para exame são coletadas
também pelas equipes do
ESF – Estratégia de Saúde
da Família - e a Casa Azul e
enviadas ao laboratório. “O
paciente ao pegar o pedido de
exame tem todas as orientações sobre o local da coleta,
dia, horário e o jejum adequado” – informou Marisia
Muniz. Ela acrescenta que
o laboratório atende, além
dos ESFs, as solicitações
de exames que chegam da
UPA, nos casos de pacientes
acidentados de urgência e
emergência.
Buscando o aprimoramento do trabalho, a equipe que
atua no laboratório passa
por constantes capacitações.
Mensalmente são realizadas
reuniões integradas envolvendo todos os funcionários. Além de informações

Nova sede do laboratório, próximo a UPA 24h, é de fácil acesso para os usuários

Laboratório possuiu hoje os melhores
equipamentos do mercado

A equipe realiza cerca de trinta mil exames mensalmente no laboratório

A coordenadora Marisia Muniz comemora a redução
no prazo para entrega dos exames

Fabia Silva parabéns para você e muitas felicidades nesta data de seu aniversário
8 de maio

Maria de Lourdes parabéns pelo seu aniversário do dia 14 de maio, felicidades mil

técnicas, nas reuniões são
debatidas também as formas
de abordagem ao paciente.
“Objetivo é sempre a humanização do atendimento
já que o paciente quando
chega ao local já se encontra
em situação debilitada, com
alguma doença ou problemas
na família. Então é preciso
um carinho com as pessoas” – destacou. “Tem um
ganho que a gente conseguiu
à partir deste ano. Vários
pacientes vem da zona rural,
as vezes sem dinheiro para
poder gastar. Com isso a
partir de agora no laboratório, os pacientes que passam pela coleta dos exames,
acabando o serviço recebem
um lanche, melhorando essa
questão da humanização” –
concluiu Marísia Muniz.
Com o objetivo de modernizar ainda mais e ampliar a
capacidade de atendimento
do laboratório, acompanhando a demanda cada vez mais
crescente, estão sendo realizados levantamentos para
uma futura licitação de equipamentos, que deve ocorrer
no próximo ano de 2016.
Secretaria de
Comunicação
Social de Manhuaçu

Funcionários recebem capacitação constante em busca do melhor atendimento
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O caminhar na estrada da vida
Devair G. Oliveira

N

ós
nascemos,
aprendemos a falar
e andar, somos um
dos animais mais frágeis,
por muitos anos somos
totalmente dependente de
nossa mãe, período em
que muitos outros seres
viventes já estão em final
de suas vidas. Segundo a
Bíblia a duração de vida
do ser humano é de 70 a
80 anos (Salmo 90). Dia
10 de maio, dia das mães,
completou 31 dias que minha mãe se foi. Dona Rita
Maria de Oliveira viveu
94 anos e 34 dias deixou 5
filhos, Dejair com 72 anos,
Daniel com 69, Devair
com 67, Maria de Lourdes
com 65 e Demerval com
51. É gratificante você
chegar para sua mãe pedir
a benção e ouvir: Deus te
abençoe meu filho, ela até
três dias antes de sua parti-

da, mesmo com dificuldade podíamos ouvi-la nos
abençoando. Apesar da
dor da separação devemos
dar graças ao nosso Deus
pelos anos concedidos a
ela. Tristezas vem, vidas
se vão, esta é a estrada
da vida em que todos nós
estamos caminhando até
chegar o dia de cada um.
O mais importante são as
lições que aprendi de meu
pai e minha mãe, quando
penso em justiça, honestidade, generosidade e integridade sempre lembro
deles.
Quando nasceste, ao
teu redor todos riam, só tu
choravas. Faze por viver
de tal modo que, à hora de
tua morte, todos chorem,
só tu rias. Esta declaração
de “Confúcio” foi bem
apropriada a ela, pela serenidade em que partira,
deixando saudades em
todos que a conheceram,

principalmente os filhos,
netos, bisnetos e uma tataraneta. A morte não é o
fim. A separação é temporária um dia todos nós nos
encontraremos novamente
1 Tessalonicenses
4:13-18
"Não quero, porém,
irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já
dormem, para que não
vos entristeçais, como
os demais, que não têm
esperança. Porque, se
cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim
também aos que em Jesus dormem, Deus os
tornará a trazer com ele.
Dizemos-vos, pois, isto,
pela palavra do Senhor:
que nós, os que ficarmos
vivos para a vinda do Senhor, não precederemos
os que dormem. Porque
o mesmo Senhor descerá do céu com alarido,

e com voz de arcanjo, e
com a trombeta de Deus;
e os que morreram em
Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que
ficarmos vivos, seremos
arrebatados juntamente
com eles nas nuvens, a
encontrar o Senhor nos
ares, e assim estaremos
sempre com o Senhor.
Portanto,
consolai-vos
uns aos outros com estas
palavras."
Os familiares de Dona
Rita Maria de Oliveira e
seus filhos Dejair, Daniel,
Devair, Maria de Lourdes, Demerval, o genro,
as noras, netos, bisnetos
e tataraneta. Cumprem o
doloroso dever de comunicar o falecimento ocorrido no dia 9 de abril de
2015 e agradecem a todos
que enviaram condolências e aos que compareceram neste ato de solidariedade humana.

Rita Maria de Oliveira

Prefeito Nailton Heringer recebe visita do Deputado Estadual Durval Ângelo

O

prefeito Nailton
Heringer recebeu
em seu gabinete,
na manhã desta sexta-feira, 8, o deputado estadual
Durval Ângelo (PT), líder
de governo na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Ele esteve na
região com o objetivo de
apresentar às lideranças
políticas alguns projetos do governo Fernando
Pimentel para a zona da
mata mineira. O deputado destacou seu empenho por melhorias para
Manhuaçu e região e fez
questão de reforçar seu
apoio ao governo Nailton Heringer. Estiveram
presentes, além do secretariado municipal, os
vereadores Jorge Augusto
Pereira e Paulo Altino,
presidente e vice, respectivamente, da Câmara de
Vereadores.
“Nós tivemos uma reunião com várias lideran-

ças políticas da região
para apresentar os projetos do governo Pimentel
para a região. As principais ações passam por
duas metas prioritárias,
que são educação e saúde” – disse o deputado.
Segundo ele, há uma intenção do governo do Estado em evitar que pessoas do interior tenham que
ir à capital em busca de
especialidades médicas,
uma vez que isso sobrecarrega Belo Horizonte
e aumenta os índices de
acidentes em estradas.
“Há um objetivo do governo de reduzir custos
da prefeitura fortalecendo
os hospitais que atendem
na região. Além disso, temos a intenção de trazer
o hospital regional para
Manhuaçu, que é uma das
grandes lutas do prefeito
Nailton” – continuou o
deputado.
Sobre a educação, Ân-

Representantes do Executivo, Legislativo e outras lideranças
posam ao lado do deputado Durval Ângelo

gelo enfatizou a pretensão do governo Pimentel
de pacificar a área, por
meio de valorização de
professores, tanto os na
ativa quanto aposentados,
e também reformar as
escolas, prioritariamente
as que têm situação mais
crítica. Na área da segurança pública, o líder de
governo citou melhorias
no policiamento. “O governo já autorizou a com-

pra de três mil novas viaturas. Além disso, haverá
o maior aproveitamento
de concurso público, com
três mil novos homens,
isso é ter uma polícia
mais bem estruturada” disse.
“A primeira coisa é uma
demonstração de amizade, e depois, de prestígio
da cidade” – alegrou-se
Nailton Heringer. “Manhuaçu sempre foi uma

Para Prefeito Nailton Heringer, visita do deputado reafirma e
reforça a condição de Manhuaçu como polo regional

cidade polo, mas não se
posicionava como cidade polo de fato. O líder
do governo estando aqui,
trazendo notícias, significa mudança de paradigma
do tratamento da cidade
de Manhuaçu com relação às demais. Manhuaçu
sempre foi esquecida, e
com o governo Pimentel
isso mudou” – comemora o chefe do Executivo
manhuaçuense. “E com a

eleição do Durval como
líder do governo na Assembleia isso mudou ainda mais, porque ele é o
nosso deputado estadual.
Então isso traz para nós
possibilidade de discussão de grandes temas,
como o hospital regional.
Isso honra a gente, é algo
novo” – finalizou o prefeito.
Secretaria de Comunicação Social de
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CANTINHO DE FÉ
por

Citações
Citações
Sábias
Sábias
O mestre disse: Por
natureza, os homens
são próximos; a educação é que os afasta.
(Confúcio)
Sem trabalho, toda
vida apodrece. Mas,
sob um trabalho sem
alma a vida sufoca
e morre. (Albert
Camus)
Não temos tanta
necessidade da ajuda
dos amigos quanto da
certeza da sua ajuda.
(Epicuro)
O sábio nunca diz
tudo o que pensa, mas
pensa sempre tudo o
que diz. (Aristóteles)
A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las. (Aristóteles)
Não confio em produto
local. Sempre que viajo,
levo meu uísque e minha
mulher. (Fernando
Sabino)
É graças a Deus que
o Brasil tem saído de
situações difíceis. Mas,
graças ao diabo, ele se
mete em outras. (Mário
Quintana)
Política tem esta desvantagem: de vez em quando o sujeito vai preso
em nome da liberdade.
(Stanislaw Ponte Preta)
Ninguém faz tudo bonito
sempre. Até Deus. Ele
fez o cavalo e também o
rinoceronte. (Vinicius de
Moraes)
O primeiro economista
do mundo foi Cristóvão
Colombo. Quando saiu,
não sabia para onde ia;
quando chegou, não
sabia onde estava. E tudo
por conta do governo.
(Ronaldo Costa Couto)
Democracia neste país
é relativa, mas corrupção é absoluta. (Paulo
Brossard)
A corrupção não é uma
invenção brasileira, mas
a impunidade é uma
coisa muito nossa. (Jô
Soares)

Pr. João Soares
da Fonseca

E

Frio pode desencadear reações alérgicas

xistem reações alérgicas que ocorrem
devido à temperatura fria que chamamos de urticária ao frio. A urticária é
uma doença alérgica de pele que se caracteriza
pela presença de erupções que se manifestam
por placas salientes de aspecto avermelhado,
de tamanhos variados com duração fugaz e
mudança de localização com muito prurido
(coceira).
Na urticária ao frio, o contato com água, líquido, vento ou objetos gelados fazem surgir
essas placas no corpo que coçam muito. É possível que o paciente relate que no frio as partes
do corpo que não estão cobertas comecem a
coçar sem parar e ficarem avermelhadas.
Outra manifestação clínica que acontece é
a presença de angioedema, que é uma reação
alérgica que atinge as camadas mais profundas
da pele, com pouca coceira e muito ardor. Há a
presença edema (inchaço) em alguma parte do
corpo: pálpebras, lábios, orelhas, pés, mãos ou
genitais. Na garganta é conhecido como edema de glote.
A urticária ao frio ocorre entre 5,2 a 33,8%
da população, sendo mais elevada em países
de clima frio, mas pode ser observada em climas tropicais. Predomina no sexo feminino
na proporção de 2:1, sendo a faixa etária mais
acometida entre 20 a 30 anos. Ela pode ser
adquirida ou familiar. A forma adquirida pode
ser primária (idiopática) ou secundária.
Na forma primária as lesões aparecem logo
após a exposição ao frio, e o diagnóstico é
confirmado com o teste do cubo de gelo. A forma secundária pode ser decorrente de infeções
bacterianas ou virais (hepatite, mononucleose
infeciosa, infeção por HIV, sífilis e infeção
respiratória por Mycoplasma pneumoniae. Há
também associação Helicobacter pylori, toxoplasmose e outras infeções parasitarias. Isso
explicaria porque os pacientes com urticária
familiar adquirida respondem à antibioticoterapia. Pode haver correlação com a doença
crioglobulinemia. A urticária familiar é uma
forma muito rara, em que as lesões aparecem
trinta minutos após exposição ao frio, pode
haver calafrios e febre com duração de 4 a 6
horas. O fator desencadeante dos sintomas é o

frio úmido. O teste do cubo de gelo é negativo.
Cerca de 70% das urticárias adquiridas ao frio
apresentam níveis elevados de IgE e há relatos
de que aparecem de forma mais acentuada nos
indivíduos atópicos.
No teste do cubo de gelo, aplica-se um cubo
de gelo envolto em um saco plástico no antebraço do paciente por 3 a 5 minutos. Após
5 a 15 minutos o teste é considerado positivo se aparecer uma pápula (elevação na pele)
avermelhada e com coceira. Atualmente existe
um teste mais rápido chamado Temp Test, que
identifica qual a temperatura e tempo necessários para provocar reação cutânea específica.
Tratamento: A resposta a anti-histamínico
é variável, geralmente é eficiente. Às vezes doses 4 vezes maiores que as recomendadas são
necessárias. Podem ser usados curtos ciclos de
corticosteroides. A antibioticoterapia pode ser
considerada em alguns casos (na urticária ao
frio adquirida secundária). Em indivíduo refratário ao tratamento pode-se tentar indução
de tolerância ao frio em ambiente hospitalar.
Nas formas secundárias, controlar a doença de
base é o objetivo.
Para evitar o uso de medicação, a melhor recomendação é evitar a exposição ao frio, como
mergulhar em águas geladas, viajar para lugares frios de temperaturas muito baixas e evitar
contato direto com o gelo.
Complicações: As lesões podem ser generalizadas e acompanhadas por manifestações
sistêmicas, como cefaleia (dor de cabeça),
taquicardia, calafrio e diarreia. Pode haver
um quadro de hipotensão (queda da pressão)
quando grandes partes do corpo são expostas,
existindo a possibilidade de evoluir para óbito. Pode acontecer insuficiência respiratória
e anafilaxia em situações de carregar objetos
refrigerados, nadar em água gelada ou entrar
em salas refrigeradas.
A prognóstico da urticária ao frio é variável
podendo persistir por meses ou até anos, em
50% dos pacientes este período pode ser de 5
anos.
Dra. Rosane Bleivas Bergwerk ALERGOLOGISTA E IMUNOLOGISTA CRM 69705/SP

Batata suíça recheada
INGREDIENTES
3 batatas médias
2 calabresa fina
2 colheres de brócolis picado
1/2 cebola de cabeça
1 dente de alho
1 colher de pimentão vermelho
1 ovo cozido
2 colheres de seleta de legumes
Sal e pimenta a gosto
MODO DE PREPARO
Descasque as batatas inteiras, coloque em
uma panela com água até cobrir e 3 colheres
de sal; quando a água ferver, deixe 10 minutos e desligue. As batatas não podem ficar
muito cozidas, têm que ficar bem consistentes, elas ficarão cruas por dentro ainda, não
podem amolecer. Depois de cozidas, deixe

esfriar um pouco. Rale no lado
grosso do ralador e separe em
duas porções. Enquanto isso,
prepare o recheio. Em uma frigideira coloque a calabresa em
fatias, cebola, alho e deixe fritar
na própria gordura. Acrescente
pimentão vermelho e ovo cozido. Ferva o brócolis e reserve. O recheio pode ser variado, do
gosto de cada um. Procure não fazer recheio
muito molhado, para não perder a consistência
da massa. Para montar a batata, você vai precisar de 2 frigideiras do mesmo tamanho ou
omeleteira (melhor uma omeleteira; fica mais
fácil para virar) untadas. Cubra com batata
ralada a omeleteira e acrescente seu recheio.
Coloque a outra parte da omeleteira por cima,
com o resto da batata ralada e leve ao fogo, virando de vez em quando, em fogo médio, por
aproximadamente 15 minutos, ou até dourar
por fora, e está pronto.

jsfonseca@pibrj.org.br

Um recado para as mamães
“A mulher sábia faz do seu lar um paraíso, mas a mulher
tola, sozinha, estraga a vida de sua família” (Provérbios
14.1 - Bíblia Viva)
Um motivo especial para comemorações? Talvez! Mas,
o que de fato comemoramos?
Nesta época, as famílias, mesmo as mais “diferentes”, se
unem em torno de alguém que desejam expressar gratidão,
carinho, além, é claro, de oferecer presentes. Bem, se a comemoração fosse de fato um ato contínuo, seria glorioso.
Mas não é bem assim. A família está cada vez mais longe
do ideal de Deus, muitas estão destruídas por sentimentos
mesquinhos tais como ciúme, inveja, vingança, traição, infidelidade, etc. Sim, sentimentos que não condizem com o
Deus que a criou. Parece uma epopeia sem fim! Onde vamos parar com tanta violência familiar, com tanto desamor
entre as pessoas?
Diante disso o que dizer, então, das famílias alcançadas
pelo amor de Deus, como vivem em seus lares? Será que
tais sentimentos estão rondando estas famílias também?
Filhos desrespeitando pais, pais irritando filhos, cônjuges
sendo infiéis, etc?
Bem, mas o que tem tudo isso a ver com o Dia das
Mães? Muita coisa!
Querida mamãe, jovem ou adulta, hoje comemoramos o
Dia das Mães, por isso a convido para uma reflexão sincera
sobre o seu papel na família. Pare, pense e dedique tempo
em oração sobre esse importante ministério. É um privilégio ser mãe, mas também uma grande responsabilidade a
de educar e moldar o caráter dos filhos nos princípios da
Bíblia para que vivam no mundo de maneira correta diante
de Deus e dos homens. Demonstre amor aos seus filhos
disciplinando-os e admoestando-os firmemente no temor
do Senhor que é o princípio da Sabedoria para que você
mesma seja feliz e glorifique ao Senhor todos os dias.
Querida, agradeça ao Senhor pelos filhos que ele deu a
você e busque ser a Mãe que Deus deseja que você seja
e não a que seus filhos querem. Este é o desafio deste dia
para você.
Com muito carinho,
Rosana Camerino Pires

12 de maio / 2015

acesse: www.jm1.com.br

POLÍCIA

Açougueiro morre em acidente
em Santa Margarida

Santa Margarida/MG. O açougueiro Edson
Alves Coelho, 35 anos, morreu na noite de sexta-feira, num acidente no km 07, da estrada que liga
Santa Margarida à BR 262.
Edson dirigia um Corsa Hatch, quando perdeu o
controle da direção e chocou-se contra uma rocha
à margem da rodovia.
Informações repassadas à
Polícia Militar dão conta de
que, Edson, que era açougueiro em um supermercado
de Santa Margarida, saiu de
um bar próximo ao local de
trabalho e se dirigia para a
sua residência em Matipó.
Populares informaram ainda para a PM, que Edson
havia capotado uma picape
mais cedo, mas não se feriu no primeiro acidente.
As causa do acidente fatal ainda serão apontadas
pela Perícia da Polícia Civil. "Sabemos que ele
perdeu o controle da direção ao sair de uma curva, invadiu a contramão, caiu na canaleta e bateu
de frente contra uma rocha. Acredita-se que ele
estivesse em alta velocidade, pois o velocímetro
travou em 160 km/h" disse o Sargento Luis Henrique, da PM de Santa Margarida.
Apos os trabalhos da perícia, o corpo de Edson
foi retirado do veiculo por militares do Corpo de
Bombeiro e entregue para o serviço funerário.
Jailton Pereira

Faria Lemos: Dois homens são
assassinados na zona rural

Na quarta-feira dia 6 de maio, em Faria Lemos
a polícia registrou dois casos de homicídio.
Policiais foram acionados e compareceram no
córrego do Lima, região de Cafarnaum, onde
haviam matado Antônio Luiz da Silva, 45 anos,
conhecido popularmente como Tonhão.
No mesmo município, a cerca de três quilômetros do local onde mataram Tonhão, também foi
morto Luiz Vanderlei Belan da Silva, vulgo Lelei
Belan, 51 anos. O crime aconteceu pouco antes
das 8 horas e foi semelhante nas duas fazendas.
A informação divulgada sobre os autores do
crime é de que eles estavam encapuzados e em
um veículo, possivelmente um Toyota Corolla, cor
prata. Primeiramente foram até a residência de
Antonio Luiz, “Tonhão”, e o mataram com tiros
calibre 12. Alguns minutos depois chegaram a
propriedade da vítima Luiz Vanderlei e o mataram.
A polícias Militar e Civil de Carangola ainda
realizam buscas na tentativa de encontrar os
autores.

A vítima - Antônio
Luiz da Silva

Vítima - Luiz Vanderlei Belan da Silva
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Coqueiro: Policial de folga sofre
agressão e atira em rapaz
Manhuaçu/MG. Por volta de 1 hora da madrugada de domingo, 10/05, dois policiais militares de
folga foram atacados por seis pessoas. Um dos policiais reagiu e baleou um agressor. A confusão num
bar no bairro Coqueiro provocou correria e tumulto.
Segundo a versão do militar, ele e um colega
policial estavam próximo ao bar quando seis indivíduos partiram para cima deles com o intuito de
agredi-los. Os dois se identificaram como sendo
policiais militares e pediram que os indivíduos
se afastassem.
Ainda de acordo com o relato, os elementos não
pararam. Com receio de que suas armas fossem
tomadas, um dos policiais sacou uma pistola e
atirou em direção a um dos agressores. Após o

disparo, todos saíram correndo.
Já a versão do rapaz baleado é que viu um amigo
sendo empurrado e entrou para separar a briga,
quando uma pessoa sacou uma arma e atirou.
Ele correu até uma lanchonete, onde o Corpo de
Bombeiros o socorreu e encaminhou para a UPA
(Unidade de Pronto Atendimento).
A vítima, segundo o médico, não corre risco
de perder a vida, e ficou internada para outros
exames.
A arma do policial foi recolhida. Foi instaurado
inquérito pela Polícia Civil para apurar os fatos. Os
demais envolvidos na agressão não foram localizados. O militar é da região de Ponte Nova.
Carlos Henrique Cruz

Motociclista de 22 anos morre em
colisão com caminhão
O motociclista Carlos Viana dos Santos, de 22
anos, morreu no local do acidente. A colisão envolveu um caminhão carregado de café, placas de
Manhuaçu e uma motocicleta, placas de Santa Rita
de Minas, na estrada vicinal de acesso ao Córrego
do Laje, no distrito de Santa Luzia, em Caratinga.
Na manhã de quinta-feira (07/05), os policiais
militares foram acionados e apuravam as informações. O jornalismo do Super Canal acompanhou
o trabalho dos policiais. De acordo com sargento
Marco Aurélio, uma enfermeira chegou a ir até ao
local e constatou que a vítima
já não apresentava Mais os
sinais vitais.
A perícia técnica da Polícia
Civil foi acionada. A motocicleta colidiu na roda dianteira
do veículo carregado de café.
As causas e circunstâncias
estão em apuração.
O motorista do caminhão
não foi encontrado no local.
Populares entregaram aos policiais um documento
em nome de Renato Matheus de Oliveira, de 36
anos, que teria sido deixado pelo suposto condutor.
“Em contato com a comunidade aqui foi deixado
este documento, a princípio, proprietário do caminhão. Ainda não foi apurado quem é o condutor
do veículo. Segundo apurado ele teria deixado o
local e disse que iria se apresentar na delegacia,
por questões de segurança”, destacou o sargento,
salientando que todas as versões serão apuradas.
No forte impacto o motociclista quebrou o pescoço e sofreu outras múltiplas fraturas pelo corpo.
O acidente trágico segue em apuração.
TV Super Canal

Ladrões levam 9 mil reais dos Correios

Vargem Alegre/MG. Nove mil reais foram roubados na agência dos Correios de Vargem Alegre,
na manhã desta quinta-feira, 07/05.
Segundo as informações apuradas pelo Portal
Caparaó, dois homens chegaram numa moto
Twister de cor preta, sem placa. Enquanto um
ficou do lado de fora, dando cobertura, o outro
foi até o caixa.
O bandido rendeu a atendente dos Correios e,
em seguida, passou a revirar as gavetas e o caixa.

Ele levou nove mil reais em dinheiro e o celular
da funcionária.
O autor era moreno escuro, tinha barba e bigode,
baixo, magro, vestia capa de chuva de cor escura
e utilizava capacete. O bandido que ficou do lado
de fora tinha estatura baixa, mais gordo, vestindo
capa de chuva de cor escura.
A dupla fugiu pela MG-425, que dá acesso
as cidades de Entre Folhas, Caratinga e Ubaporanga.
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ENTRETENIMENTO
CAÇA-PALAVRAS

TOURO – DE 21/4 A 20/5: A comunicação está favorecida neste período, pois Mercúrio em Gêmeos dá aquela
força para divulgar ideias novas e até se promover no
meio profissional. Com calma e elegância se chega lá.
Use suas armas e monte estratégias para se estabelecer em novas frentes,
isto é, se for de seu interesse.
BENS E FINANÇAS: momento muito interessante para focar com maior
objetividade em metas de trabalho ou até na realização de alguma mudança
necessária. Seja diplomática e use a inteligência emocional a seu favor para
lidar bem com transformações.

Explicações bárbaras
Batman pegou seu batsapato social e seu
batblazer. Aonde ele foi?
— A um batzado.
Dois litros de leite atravessaram a rua e
foram atropelados. Só um deles morreu. Por
quê?
— Porque um deles era longa vida.
Por que o elefante não pega fogo?
— Porque ele já é cinza.
Se o cachorro tivesse religião, qual seria?
— Cão-domblé.
O que o cavalo foi fazer no orelhão?
— Passar um trote.
O que dá o cruzamento de pão, queijo e
um macaco?
— X-panzé.
O que o tomate foi fazer no banco?
—Foi tirar extrato.
O que a galinha foi fazer na igreja?
— Assistir à Missa do Galo.
Por que a Coca-Cola e a Fanta se dão
muito bem?
— Porque se a Fanta quebra, a Coca-cola.
Por que não é bom guardar o quibe no
freezer?
— Porque lá dentro ele esfirra.
Por que as plantas novinhas não falam?
— Porque elas são mudinhas.
Por que o galo canta de olhos fechados?
— Porque ele já sabe a letra da música
de cor.
Por que o Batman colocou o batmóvel no
seguro?
— Porque ele tem medo que robin.
Por que Perón não teve filhos?
— Porque sua mulher Evita.
Como o Batman faz para que abram a batcaverna?
— Ele batpalma.
Como se faz omelete de chocolate?
—Com ovos de páscoa.
Por que na Argentina as vacas vivem
olhando pro céu?
— Porque tem boi nos aires.
Por que o Maradona não gosta que o chamem de craque?
— Porque ele prefere cocaína.
Para que servem óculos verdes?
— Para verde perto.
Para que servem óculos vermelhos?
— Para vermelhor.
Para que servem óculos marrons?
— Para ver marromenos.
Por que a mulher do Hulk divorciou-se
dele?
— Porque ela queria um homem mais
maduro.
Por que o jacaré tirou o jacarezinho da
escola?
— Era réptil de ano.
Qual o contrário de volátil?
— Vem cá, sobrinho.
Como se fala topless em chinês?
— Xem-chu-tian.

Câmera Digital
Um mineiro comprou uma câmera digital
e levou para seu sítio. Chegando lá, mostrou
aquela novidade para todos. Nunca ninguém tinha visto algo igual, e ele propôs: —
Pessoar, todo mundo pra perto da cerca de
arame farpado ali, que eu vou tirá uma foto.
Programou o temporizador e correu pra
junto de todos. Quando os outros o viram
correr, saíram correndo também, alguns se
rasgando na cerca. Então ele pergunta:
— O que aconteceu, uai?!
E a tia responde, com as duas orelhas penduradas: — Se ocê que conhece esse negócio ficou com medo, imagina nóis, que num
conhece.

HORÓSCOPO
Astrológica por Claudia Vannini

ÁRIES – DE 21/3 A 20/4: Mudanças de planos imediatos podem interferir
no cotidiano. Ainda neste período você deseja dar suporte material aos planos
que podem ser concretizados, mas seria interessante saber dosar as ações
para não pecar por excesso. Mesmo assim, há sentimento de maior liberdade
para fazer e acontecer.
BENS E FINANÇAS: sempre é bom se precaver em tempos de retração
econômica. Atitudes simples podem fazer a diferença. Cuidado com o sentimento de liberdade que pode afetar o bom senso e acabar comprando objetos
desnecessários. Não é o momento para se endividar.
GÊMEOS – DE 21/5 A 20/6: Sua mente está a mil. Aproveite tanta agilidade
e capacidade de se adaptar para alçar novos voos, isto é, se considerar que
não haverá grandes perdas. É possível com tanta agitação a necessidade de
dar aquela parada estratégica para descansar e se poupar.
BENS E FINANÇAS: é possível que alguns resultados criem dissabores
na vida profissional. As cobranças serão inevitáveis, mas é bom manter a
cautela na hora de se justificar. Com ou sem resultados, de forma geral,
procure o momento certo para falar o que sente, sobretudo se isso ocasionar
perdas financeiras.
CÂNCER – DE 21/6 A 22/7: Com Mercúrio em Gêmeos, mesmo com Sol e
Marte em Touro, é bom saber escolher a hora para falar o que sente. Esforce-se para não gerar mal-entendidos e fofocas. Para isso deverá escolher bem
as palavras, mesmo porque a mesma energia da semana passada continua.
BENS E FINANÇAS: os aspectos planetários sugerem cautela de ordem
burocrática, sobretudo legais, com documentos, pagamentos e tudo que enerva
qualquer cidadão brasileiro. Confira e volte a conferir tais documentos. Verifique
as questões via internet para não ter desculpa depois.
LEÃO – DE 23/7 A 22/8: Maior disposição para lidar com as dificuldades
e para realizar planos e metas. A energia da semana que passou ainda vibra,
por isso a ambição acentuada poderá agora lhe brindar com a colheita dos
primeiros resultados. Preste atenção nas burocracias.
BENS E FINANÇAS: bom período para centralizar esforços nas demandas
de ordem profissional. Os planos e a intuição têm grandes chances de estarem
certos. É possível que tenha de se desfazer de algum patrimônio ou adquirir
um imóvel, mesmo que precise do consentimento familiar.

sete erros

VIRGEM – DE 23/8 A 22/9: A instabilidade aparece a partir da oposição de
ideias no lado profissional e até da possível perda de território conquistado
com certa facilidade anteriormente. Cautela na hora de decidir e de fazer
cobranças devido ao trânsito dificultoso do regente de seu signo, Mercúrio.
BENS E FINANÇAS: é possível que tenha de abrir mão de questões de
ordem pessoal em prol da família ou de amigos. Ao mesmo tempo, as cobranças estão na porta, o chefe imediato aponta o dedo e será necessário ter bom
senso antes de qualquer decisão mais radical. Pense no todo e na conjuntura.
LIBRA – DE 23/9 A 22/10: O espírito questionador do libriano está em alta,
até mesmo porque precisa de maior liberdade e independência para dar conta
de planos e metas para um futuro imediato e mediato. Detalhe: saiba escolher
bem as palavras para não gerar mal-entendidos.
BENS E FINANÇAS: será preciso ativar uma das principais características
de Libra, a desenvoltura para lidar com contratempos e dificuldades com as
equipes de trabalho ou sócios em empreendimentos. Encare as ocorrências
com maestria e sensatez.
ESCORPIÃO – DE 23/10 A 21/11: Sua visão mais pragmática da vida e ao
mesmo tempo profunda das pessoas que a cercam pode desencadear alguma
crise, sobretudo se estiver disposta a adquirir maior independência e disposta
a alçar novos voos pessoais.
BENS E FINANÇAS: questões relacionadas a bens e imóveis podem ocasionar a necessidade de decidir sobre mudanças. Pode até ser a venda ou a
compra, aluguel ou não, mas isso causa certa insegurança. Nada como o bom
senso para equilibrar sentimentos de posse e de desapego com tais demandas.
SAGITÁRIO – DE 22/11 A 21/11: O período é bom para a construção de
novas amizades e para reforçar os vínculos familiares. De certa forma, você
se cobra por mais participação na alegria do seio familiar. No trabalho novos
desafios podem ser encarados com dificuldade, por isso nada melhor do que
acionar uma das características do signo, o otimismo.
BENS E FINANÇAS: seus esforços devem ser grandes para conseguir resultados. Se souber demonstrar isso aos chefes, poderá conseguir colocações
daqui a certo tempo. Financeiramente o período é interessante para mexer
com os lucros e dividendos.

CURIOSIDADES
DATAÇÃO – Datação é um método
de determinação de idade por meio do
decaimento radioativo do carbono-14 (radiocarbono) em nitrogênio. O radiocarbono é absorvido pelas plantas, que servem
de alimentos aos animais. Quando esses
morrem, é possível determinar-lhes a idade, medindo-se o nível de radiocarbono
ainda presente em seus restos mortais.
Esse método de datação foi desenvolvido
em 1947, por Williard F.Libby.
VIAGEM À LUA – A primeira sonda espacial a pousar em solo lunar foi a
“Luna 2”, da União Soviética, 1959. Até
1967, várias naves orbitaram e desceram
à lua, coletando uma valiosa carga de informações que permitiram a ida dos pri-

meiros astronautas, os norte-americanos
Neil A.Armstrong e Edwin E.Aldrin,
em 1969. Cinco outras expedições americanas levaram homens à lua. A União
Soviética, concorrente dos EUA na corrida espacial, nunca enviou tripulações,
embora mantivesse robôs lunares entre
1970 e 1974.
HINO NACIONAL – O Hino Nacional Brasileiro é um dos mais belos
do mundo. Constata-se facilmente isto
quando se ouve nosso hino e outros, em
competições ou eventos outros em várias
partes do planeta. A belíssima música do
nosso hino foi composta por Francisco
Manuel da Silva e a letra escrita por Joaquim Osório Duque Estrada.

CAPRICÓRNIO – DE 22/12 A 20/1: Os capricornianos, mais do que nunca,
devem estar sentindo as transformações dos últimos meses, sobretudo os
nascidos no primeiro e segundo decanatos. Neste período a criatividade e
as transformações para melhor continuam a mexer com as questões mais
íntimas e vibrantes da vida.
BENS E FINANÇAS: o momento é de olhar para trás e ver o que foi construído e o que ainda poderá ser feito. Se acontecerem mudanças, calma: elas
podem ser frutíferas, principalmente para sua capacidade de decisão pensando
a médio e longo prazo.
AQUÁRIO – DE 21/1 A 19/2: Boa disposição para o trabalho, entretenimento
e até para enfrentar possíveis demandas de ordem burocrática. A diversão e
o bom humor estão na ordem do dia. Será possível pensar em direcionar a
energia boa do período para viagens rápidas e prazerosas com pessoas de
sua convivência.
BENS E FINANÇAS: dívidas relacionadas aos filhos, como cartão de crédito,
mensalidade e material escolar, podem vir à tona. Seu coração se divide entre
as demandas do trabalho e da família, mas saiba que uma hora ou outra terá
de parar para acertar os ponteiros.
PEIXES – DE 20/2 A 20/3: Mesmo que os sentimentos de dúvida estejam
mais intensos nesse momento, saiba que a sua experiência prevalecerá. Os
questionamentos serão sempre salutares quando as oportunidades forem
plurais.
BENS E FINANÇAS: o período não está de todo bom para manter possíveis acordos, pois Mercúrio em aspecto tenso com Netuno pode atrapalhar
a intuição e a visão mais racional da demanda. Cuidado com a dispersão e
a perda de papéis.
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MC Melody muda para virar 'Anitta pop
mirim sem sensualizar', diz pai

não é amante de homem casado etc. Mas o curioso é que em nenhum
momento foi dito isso... Ela se precipitou.
Além disso, Irislene publicou um vídeo e um post falando do assunto. Misteriosamente, tudo foi apagado da rede social da ex-BBB.
Inclusive a foto em que ela estava em um bar com o tal homem
casado e outras amigas. Tudo foi deletado. Estranho , né?
Não quero acreditar que essa moça tenha feito esse barraco todo
para voltar à midia já que o programa que ela participa na Rede TV!
vai acabar. Será?

MC Belinho fala que filha de 8 anos
adotará outras roupas e danças. Músicas
da garota são investigadas por 'forte conteúdo erótico'. MC Melody tem 8 anos
de idade e é alvo de um inquérito aberto pelo Ministério Público de São Paulo
para investigação sobre "forte conteúdo
erótico e de apelos sexuais" em músicas
e coreografias de crianças e adolescentes músicos. De acordo com uma das
representações do inquérito, ela "canta
músicas obscenas, com alto teor sexual e faz poses extremamente
sensuais, bem como trabalha como vocalista musical em carreira
solo, dirigida por seu genitor".
O pai de Melody, MC Belinho, de 27 anos, está arrependido. Mas
acha que a filha "não estava fazendo nada de errado". "A gente entrou numa guerra constante", diz em entrevista ao G1, por telefone.
Segundo ele, a carreira de Gabriella Abreu Severino, nome verdadeiro de Melody, “mudou totalmente de rumo” após a polêmica. “A
gente agora está fazendo uma cantora pop mirim. Mais ou menos
como Anitta, só que com umas letras “mirins”, sem sensualizar.”
Para Belinho, Melody sonha em ser cantora desde que tinha 1 ano
de idade. Ele gosta de dizer que os primeiros vídeos da filha no YouTube eram de música gospel. “Vejo que ela tem talento, canta bem,
é afinada, tem o dom. Eu pensava: ‘Quem sabe algum empresário
vê, ela vai parar numa novela’. Isso aí é o sonho de qualquer pai.”

Gretchen, que agora mora em Portugal, veio ao Brasil dar uma voltinha
na semana passada.
A cantora foi para o Rio e se encontrou com Viviane Araujo, que virou
sua parceira no reality show Fazenda,
da Record.
A ex de Belo confidenciou a amigos que não quer saber de ser a sucessora de Gretchen, que voltou a tocar
no assunto (na Fazenda ela cismou
que Vivi deveria ficar com o seu legado...).
Maria Odete quer a todo custo que a moça herde o seu título de
rainha do rebolado. Chegou até a sugerir que Viviane seja ela no
cinema.
Está para rolar um filme sobre Gretchen. Mas não é pornô.

"Um espírito me acordava todos os dias com
um orgasmo", diz Alessandra Maestrini

Cleo Pires dá ultimato a namorado e acha
que ele entrou na linha

Alessandra Maestrini, 37, arrancou gargalhadas de Jô Soares e
do público do ’Programa do Jô’ ao
contar o que faz dormindo. “Faço
abdominal, nado, canto, rio, falo
línguas que não estudei… E ainda
teve um período em que um espírito me acordava todos os dias às 7
da manhã com um orgasmo”, disse a atriz durante entrevista que vou ao ar na sexta-feira (08).
Alessandra Maestrini foi ao programa para divulgar o espetáculo
concerto ’Yentl’, que conta a história de uma menina judia do século
XIX que se traveste de homem para poder estudar.
Em agosto do ano passado, Alessandra Maestrini assumiu publicamente que é bissexual, dizendo que tirou um peso das costas ao
falar abertamente sobre o assunto. A atriz disse recentemente que
acredita que assumir a sexualidade publicamente pode ser mais difícil para os homens do que para as mulheres.

Depois de muito falatório e de
chegarem várias coisas no ouvido
de Cleo Pires, a atriz deu um gelo
em Rômulo Neto, o Robertão de
Império.
E resolveu dar também um ultimato: ou ele entra na linha ou
vai ter de sair de casa (o ator mora
com ela).
O rapaz, que não é bobo nem
nada, deu uma boa sossegada. Até comercial na TV eles estão fazendo juntos. Sempre bom faturar, né? Muitos casais ganham (e muito
bem) fazendo propagandas.
Mas há quem diga que Rômulo não perdeu a vontade de sassaricar, inclusive anda variando o cardápio. Ui...
Nesta madrugada, o bonitão caiu na gandaia com os amigos.

Bonner pode deixar JN, mas não quer
Evaristo em seu lugar
Há fortes rumores nos bastidores da Globo de que William Bonner poderá deixar o Jornal Nacional para ganhar outro programa.
Não há data definida ainda.
Mas, o dia em que isso acontecer,
uma coisa é certa: o apresentador
tem um forte restrição.
Há quem diga que ele não quer
Evaristo Costa em seu lugar.
Que birra, né?
Vale lembrar que a saída de Patrícia Poeta do JN teve o dedo de
Bonner.

Depois de surtar, Irislene volta atrás
Irislene Stefanelli teve uma crise histérica na sexta (8) depois de
uma nota que saiu no blog (leia a
nota: Iris Stefanelli foi vista em um
bar de São Paulo, nesta semana, ao
lado de um homem casado (ele
não é conhecido por aqui, mora no
Nordeste).
Eles não estavam fazendo nada
publicamente, de repente são só
amigos. Mas o problema é que a mulher dele ficou sabendo. Mandaram uma foto para ela e a moça rodou a baiana. Imaginem o barraco... Vai sobrar pra Siri...O curioso é que umas amigas de Iris também estavam no mesmo local, mas a mulher só implicou com ela.
Por que será, hein?).
Siri fez escândalo na rua, chorou em programa de TV dizendo que

Viviane reencontra Gretchen, mas recusa
proposta de virar rainha do rebolado

Noivo de Preta faz barraco em rede social
Quando a gente acha que já viu de
tudo nesse mundinho pantanoso dos
desesperados por holofotes, eis que
surge um agregado causando em rede
social...
Rodrigo Godoy, que vai se casar
com Preta Gil, anda se manifestando
e virando notícia. Outro dia postou
uma foto dele e da filha de Gilberto
Gil na cama.
Agora bateu boca com um seguidor
numa rede social. E o bafafá está dando o que falar, pois ele defendeu a cantora e ainda chamou o cara
(que disse que Preta é gorda) para a briga.
"Amanhã chego em São Paulo, vai lá no aeroporto nos receber
e falar isso pra mim pessoalmente, tranquilo? Tomar no teu..., seu
otário", desafiou o noivo.
O internauta bocudo falou que ele está querendo ficar famoso e
pegar carona em Preta...
Claro que Rodrigo tem razão de defender sua futura mulher, mas
ele sabe muito bem que discutir em rede social, postar fotos ousadas
etc vai deixá-lo em evidência. Daqui a pouco está dando entrevista
como o surfista da Luana Piovani.

Com imagem arranhada, Fernanda Lima
tenta intimidar e censurar a imprensa
Fernanda Lima anda mesmo se achando. E
com fama de puxadora de tapete.
Depois de conseguir tirar Fernanda Paes
Leme do SuperStar e tentar boicotar Rafa
Brites no programa (por não aceitar dividir
holofotes), a modelo agora quer censurar a
imprensa.
Ela acha que tem poder de calar quem ela
quiser ameaçando de processo. E ainda exige
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que não se toque mais em seu nome. Oi?
Fernanda não aceita que saiam notícias que não falem bem dela...
Em que mundo essa moça vive? Será que ela não sabe que a ditadura acabou? Que feio...
O SuperStar, que ela apresenta na Globo, vai de mal a pior. Tem
sido bastante criticado e a audiência está péssima.
Que fase, hein?

Claudia Raia faz festa e
cobra dos convidados
Claudia Raia convidou o elenco de Alto
Astral para uma festa na casa dela de despedida da novela, que está chegando ao fim. Todos acharam que seria boca livre, que ela bancaria os comes e bebes.Mas, para surpresa
do pessoal, surgiu uma taxa de R$ 70 por pessoa.Pelo menos é o que
alguns atores saíram comentando. Será? Tipo vaquinha, né?

Luiz F. Guimarães muda o rosto
Depois de um tempo sumido, Luiz Fernando
Guimarães ressurgiu diferente e quase irreconhecível no lançamento de Acredita na Peruca, série de
humor que ele vai estrear no Multishow.
O ator mexeu bastante no rosto. Fez muito preenchimento.

Cicarelli se irrita com indiscrição de Ronaldo
Daniella Cicarelli está numa fase que não quer saber de holofotes. Muito menos de ver seu nome envolvido em barraco.
Para azar dela, está repercutindo bastante uma entrevista de Ronaldo ao afirmando que ela quebrou a
casa toda enquanto eram casados.
O ex-jogador contou que Cica quebrou vasos e
eletrônicos. E que destruiu um computador novinho.
Ele deu a entender que o motivo seria ciúme.
Segundo uma pessoa próxima a Cicarelli, ela achou desnecessário
Ronaldo ter exposto a intimidade deles e que perdeu uma boa oportunidade de ficar calado.
Bocudo, né?

Boca de
Ana Maria
não está
fechando
Ana Maria Braga
mexeu tanto nos lábios (mil preenchimentos) que agora
a boca da apresentadora não fecha
mais. Veja fotos
dela na novela Alto
Astral, nesta segunda (4):

MC Gui volta a ficar com irmã de Neymar
MC Gui e Rafaella Santos
voltaram a se encontrar depois
de um tempo afastados. Mas,
ao contrário da outra vez (que
fizeram questão de expor que
estavam de tititi), agora estão
tentando ser mais discretos. Os
encontros têm sido às escondidas. Será que eles vão assumir
um namoro ou ficarão somente
de rolo? O tempo dirá.

Programa de Gugu Liberato será semanal
O programa ’Gugu’, apresentado por Gugu Liberato na Record
continuará no ar até o final do ano, sem e interrupção programa para
maio, graças aos bons resultados alcançados, segundo informações
do colunista Flávio Ricco, do ‘UOL’.
A emissora está estudando a possibilidade de reduzir as exibições
de três para uma vez por semana, depois da transmissão do Pan-Americano, que deve funcionar como uma linha divisória na grade
da Record neste ano.
Depois disso, além da estreia do programa de Xuxa Meneghel às
quartas-feiras à noite, um dos horários de ’Gugu’, em outro dos dois
dias restantes a atração também deve sair do ar.
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Começou o 1º Campeonato Regional de Futebol de
Campo em Conceição de Ipanema - Aspirante e Titular.

A

conteceu na ultima sexta,
dia 01 de maio de 2015,
o início do Campeonato
Regional de Futebol de Campo
Aspirante e Titular 2015, no
estádio municipal Oreb Ribeiro
em Conceição de Ipanema. O
campeonato tem 16 equipes, divididas em 02 grupos Aspirante
e Titular.
No total, participam do campeonato times de sete cidades, sendo:
Conceição de Ipanema, Chalé,
Lajinha, Ipanema, Taparuba e

Baixo Guandu. Este campeonato
está sendo realizado pela Prefeitura Municipal de Conceição de
Ipanema, por meio da Secretaria
Municipal de Esporte e Lazer. A
grande final esta programada para
o dia 15 de Agosto.
De acordo com o vereador Samuel Lopes, um dos organizadores do campeonato, “o torneio tem
como objetivo estimular a prática
esportiva e promover a integração
entre os participantes. O campeonato começou bem e temos total

apoio do prefeito Willfried Saar,
que não está medindo esforços.
Conceição de Ipanema merece
uma grande competição como
esta. Afinal são muitas pessoas
que vêm prestigiar os jogos e isso
está sendo muito valorizado pela
organização”
O prefeito fez questão de destacar o início do campeonato. “a
proposta do campeonato é desenvolver o esporte local, visando

à promoção do bem estar social
e permitir a integração entre
os atletas. A prática esportiva a
pessoa se sente melhor, não só
os atletas, mas as pessoas que
gostam e que comparecem para
assistir os jogos. Assim, estamos
fazendo o máximo para garantir
um campeonato à altura da nossa
gente, de nossa cidade”, falou
Willfried Saar, prefeito de Conceição de Ipanema.

PREMIAÇÕES.
Aspirantes:
1º Lugar: R$ 1.500,00
2º Lugar: R$ 750,00
Titular:
1º Lugar: R$ 2.000,00
2º Lugar: R$ 1.000,00
Wenderson A. Vasconcellos

Prefeito Egídio de Assis Neto e Dona Rosa viúva do prefeito João do Açougue
recebem tanques de resfriamento e expansão de leite que serão utilizados
pela ASFALG – Associação das Famílias agricultoras do Lanço Grande

E

steve presente na quarta feira
06/05/2015, no ato para recebimento de 04 tanques de resfriamento de leite o Prefeito Egídio de
Assis Neto, Dnª Rosa viúva do saudoso
Prefeito João do Açougue, Secretário de Transporte Edilson Galdino,
Secretario de Esportes João Batista,

Assessor de Planejamento Adriano Ribeiro, Vereador Raimundo Geronimo,
acompanhado do Assessor do Deputado
Federal Padre João, Gabriel Guerra,
presidente da ASFALG Sergio Antunes
e vários populares e associados da Associação das Famílias Agricultoras do
Córrego do Lanço Grande Zona Rural

de Santana do Manhuaçu. Este projeto
vem de encontro aos anseios dos associados da ASFALG, haja vista que carecem de tanques para armazenamento do
Leite, mas a associação ainda aguardará
os devidos tramites legais, através de
autorização legislativa autorizando o
uso dos bens. A capacidade de arma-

zenamento dos tanques adquiridos é a
seguinte: 02 tanques com capacidade
de 1.000 litros cada e 02 tanques com
capacidade de armazenamento de 6.000
litros cada, este projeto trata-se de
emenda individual do Deputado Federal Padre João a pedido do Vereador do
PT Raimundo Geronimo.

