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Cidade de Lajinha comemora o
74º aniversário e sua XXIII EXPOAL
A Câmara Municipal de Lajinha
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EDITORIAL

CHARGE
NO RIO MANHUAÇU...

Não são os melhores
que nos governam
Em todas as eleições muito se discute por toda parte do Brasil
sobre quem seria a pessoa mais indicada para nos governar,
assim da mesma forma se discute sobre os candidatos a governadores e prefeitos, é bom as pessoas saberem que a vitória de
um candidato está condicionada a muitos fatores e um dos pontos principais é o conhecimento do eleitor, não basta o candidato
ser bom tem que ser conhecido do eleitor e isso muitas das vezes passa despercebido disso, é normal você ouvir alguém dizer
que fulano é o melhor candidato, mas não voto nele porque ele
não vai ganhar, não podemos também dizer que a pessoa que diz
isso está completamente errada, só para você ter uma ideia tente lembrar de quantos candidatos concorreram nas últimas eleições para governador e presidente, bem como você não lembrou, vamos dizer, foram oito candidatos ao governo de Minas e
nove para presidente, no caso dos candidatos a presidente, só
três ficaram mais conhecidos, mas só Dilma e Serra fizeram
chegar em todos os lugares do país seu papelzinho, da mesma
forma para governador de Minas só Hélio Costa e Anastasia
fizeram campanha para valer. Uma candidatura para ser vitoriosa deve levar em conta alguns pontos como: estrutura partidária, recursos financeiros, popularidade do candidato, tempo de
rádio e televisão, coligações, se o candidato tem uma boa estrutura ele pode começar em desvantagem, mas aos poucos vai
mostrando sua potencialidade e se fazendo conhecido da população, pode chegar à reta final com condições de disputar. Esperar que tudo lhe caia do céu, pode desistir, no caso de Manhuaçu
há muitos anos não temos uma oposição na câmara os vereadores sempre votaram tudo em uma perfeita parceria com o prefeito. Em outras eleições já escrevi sobre o mesmo assunto e
vieram as eleições e os vereadores ao tomarem posse trataram
logo de se acomodar nas asas do executivo.
Agora faltando pouco mais de três meses aqueles que foram
candidatos em eleições passadas estão novamente aparecendo,
eu pergunto por que durante os quatro anos de mandato eles
sumiram, não compareceram a câmara para acompanhar as
votações, discuções, dando opiniões, ou até mesmo denunciando as irregularidades, isso sim é fazer política, para atuar em
favor do povo não é só com poder que se faz, conheci uma
pessoa que foi candidato a prefeito em uma cidade de São Paulo, ficou em 3º lugar na disputa, o ganhador tomou posse e durante quatro anos não teve folga esse cidadão não faltava em
nenhuma reunião da câmara ou reunião onde era discutido melhorias para a cidade ou para seus munícipes, foi durante quatro
anos uma pedra no sapato do prefeito defendendo e dando sugestão para as melhorias municipais, durante os quatro anos em
muitos momentos difíceis ele ficou do lado do povo defendendo
seus direitos, já era conhecido, mas aproximou-se ainda mais da
população e vieram as eleições e ele venceu três candidatos
com um total de mais de 60% dos votos. Manhuaçu é um município gigante 628 km2, fizemos uma sondagem em 20 setores
abrangendo todo o município, perguntamos para 600 eleitores
apresentando o nome de seis possíveis candidatos, dentre eles:
um médico, um dentista e ex-candidato a prefeito, o atual prefeito, dois vereadores, uma ex-prefeita. Só uma vereadora e a exprefeita eram bem conhecidas, os demais eram desconhecidos
por mais de 50% inclusive o atual prefeito em exercício, portanto eleição não se faz só no centro da cidade, Manhuaçu possui
628 km2, maior que pelo menos 17 países do mundo.
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ESCREVA-NOS, SERÁ UM PRAZER DIVULGAR SUA CARTA.
LEIA ACIMA COMO FAZER E MÃO NA CANETA OU NO TECLADO.

CARTA DOS LEITORES
Ao Jornal das Montanhas,
Etá Manhuçu danada gente boa, estava passando uns dias aqui na casa de meu primo ele me convidou para ir à Câmara Municipal, gente quando soube da política dessa cidade, arrepiei fiquei pensando o quanto minha cidade é bem administrada e tem
um corpo de vereadores bons, e eu não sabia, mas
ao tomar conhecimento da política aqui de Manhuaçu pude ver que minha Cascavel está bem servida,
ouve sim no passado muitos prefeitos e vereadores
ruins, mas hoje temos orgulho, isso acho que é mesmo o tempo.
Tem que saber votar, digo ao povo de Manhuaçu
que pense muito na hora de votar, candidatos existem
muitos é só saber escolher, não venda seu voto e nem
troque por nada.
Francisco Diogo da Silva / Cascavel Paraná
Ao Jornal das Montanhas,
Porque não falam da greve que nós professores estamos fazendo para melhorar nosso piso salarial? Sen-

do que os vereadores já votaram em seus aumentos…
O povo é que deveria votar se os vereadores deveriam ou não ter aumento.
Professora Lina Mara/ Manhuaçu-MG
Ao Jornal das Montanhas
A série nos mostrou logo no primeiro capítulo, retratando a década de vinte, vimos que, o que acontecia em
Ilhéus naquela época, acontece até hoje, o “CORONELISMO”, ele ainda existe.Podemos sentir isto na pele,
envoltos por grupos políticos que de uma forma ou de
outra estão sempre no poder no município. Mas com
uma simples e constatada diferença: Nos dias atuais, a
quantidade de coronéis que se acham no direito de tomar o que é dos outros é muito maior, e a forma de fazer
isto é comprando os votos do povo de diversas maneiras sem usar o cano dos revólveres mas sim as pontas
das canetas. é triste ver que alguns homens, usam a
inteligência só visando o seu próprio bem e o poder…,
poder…, poder…, poder até não mais poder.MJB 2012.
Márcio Baia / Manhuaçu
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.

Câmara de Manhuaçu
tenta fazer o que não
fez em 4 anos
A Câmara de Manhuaçu tenta fazer o que
não fez em 4 anos, só depois da manifestação do Ministério Público é que a câmara
resolveu fazer alguma coisa, a onda dos dizem por aí tomou conta das conversas na
cidade. Qual é a função do vereador? Parece
que a maioria não sabe que o vereador é um
fiscal do povo, dentre suas funções deve
buscar conhecimento das irregularidades e
tomar providências, fazer as leis para que
sejam executadas pelo prefeito e a principal
função é fiscalizar o executivo, mas em Manhuaçu a harmonia sempre imperou no legislativo fazendo tudo que o prefeito manda, só
para se ter uma ideia é só pegar os jornais
antigos e ver nas reuniões do prefeito que
os vereadores que se dizem opositores eram
os primeiros a chegarem e se posicionarem
bem ao lado do então prefeito Sérgio Breder
e depois Adejair Barros, agora tentam passar
para o povo que eles são contra tudo isso
que no momento acontece, tudo balela, tudo
no mesmo sentido, para não falar outra coisa
e se os leitores quiserem verificar verão tudo
isso que falamos nas eleições passadas, foi
só terminar a eleição os vereadores que foram eleitos falando mal de Sérgio Breder foram os primeiros a se acertarem com o prefeito para nada votar contra. Os eleitores devem desconfiar, se em 4 e 8 anos não fizeram
seu trabalho, como farão em outro mandato?

Mais empresas
para Valadares
Estou sabendo por fontes confiáveis que
está para se instalar em Valadares por estes
dias, mais uma empresa tipo Call Center, será
a "Call Center Lith", com possibilidade de
mais de 800 empregos. Tem que ter segundo
grau e saber de computação, internet.

Aliança PSDB-DEM-PT
está confirmada
em Lajinha

Está confirmado a aliança PSDB-DEM-PT
em Lajinha. Em convenção realizada no dia
23 de Junho de 2012 foram decididos os can-

didatos a prefeito, vice-prefeito e vereadores, ficando como candidato a prefeito Lúcio
do Ozair Luciano (PSDB) e a vice-prefeito
Serginho Corrêa (PT). A reunião foi realizada
na Câmara Municipal de Lajinha com a participação de cerca de 600 filiados dos três partidos. Estiveram presentes o ex-candidato a
prefeito do PSDB em 2004 Pelegrino Werner,
os vereadores Flávio Elias, Renato Rodrigues, Arlindo Vita e Neura Pereira, o Presidente do DEMOCRATA de Lajinha Flavinho
do SUS e a Presidente do PSDB de Lajinha
Maria Aparecida Lacerda.
O pré-candidato a prefeito Lúcio do Ozair
Luciano disse em seu discurso que “agora
está firme na candidatura e que ele e Serginho Corrêa vão fazer de tudo para ganhar e
melhorar Lajinha”
Foram definidos os nomes dos candidatos a
vereador, sendo assim pelo PSDB: Flavinho da
Ileuza, Camilo Miguel, Antonino dos Santos
(Ni), Tarcísio Fonseca, Arlindo Vita, Zé Luiz,
Maria da Penha Cabral, Geny Maria, Aparecida
Costa e Joelma do Ere, no DEMOCRATA: Celso do Orestes, Renatinho e Saulinho do Hospital e no PT: Neura, Neném do Itá e Marcones.

Assim dizia...
Só para lembrar o grande mestre da era
Grega, Platão, dizia que "Quando você não
participa da política, está se deixando ser
governado por corruptos e analfabetos".

Farinha pouca,
nosso pirão primeiro
Qual ex-funcionário da Câmara Municipal de
Valadares, que quando funcionário - Comissionado - recebia R$2.700,00 por mês e era obrigado a repassar R$ 1.200,00 para o Vereador
que o indicou para o cargo? Aliás, por causa
disto, ele, o funcionário sofreu um infarto! Aliás, o Vereador tido como bonzinho, não estava
na reunião dos que queriam aumentar o salário
para 10 mil, ou não estava ou ficou de bico
calado! Valadares tem de tudo um pouco!

Tá pegando fogo!
Boatos dão conta de que está um inferno
nos corredores da Câmara Municipal de Valadares; colega processando colega, um horror, um tititi que está nas mãos da justiça.
Dizem que a convivência lá está feia... depois contamos mais. Imagine um corredor
onde vira e mexe alguém entra perguntando
"estão falando mal de mim, depois da escuta
onde pedi 10, eu quero é 10".

Xodó não queria
Após as eleições de
2008, muito decepcionado ele confidenciou a
esta coluna que dificilmente aceitaria sair
candidato novamente,
com a eleição praticamente garantida teve a
seu desfavor algumas
investidas contra sua
candidatura que lhe
custou caro, mas muitos amigos que acreditaram que ele estaria eleito votaram contra, agora
diante da grande pressão que está sentindo

dos amigos e políticos não sabemos se ele vai
resistir e continuar longe da política, ele foi aclamado a aceitar colocar seu nome para concorrer uma das vagas de pré-candidato a vereador
no PMDB que tem como pré-candidata ao paço
municipal a empresária Cici Magalhães.
Dezenas de pessoas ligaram para ele tentando animá-lo.
Será que ele vai aceitar?

Quem diria Lula e Maluf

Se é que se pode dizer em perseguição política Maluf foi o homem mais perseguido pelo
PT, e especialmente pelo Lula, desde seu nascimento o PT nunca parou de bater em Maluf
ele foi o político mais criticado, mais denunciado e agora se alia ao antigo rival, política é
mesmo uma coisa inexplicável, não para Erundina que desiste de ser vice na chapa de Fernando Haddad, por consequência dessa aliança, com tudo isso acreditamos que o PSDB
vai ganhar as eleições em São Paulo, aqui não
tem nenhuma torcida, apenas uma opinião que
não seria bom para o país o PT dono da presidência ganhar eleições em algumas capitais
onde dominam outros partidos é bom ter equilíbrio nos poderes, é como os americanos fazem vota em um partido para presidente e elege um congresso de outro, mantendo assim o
equilíbrio é um vigiando o outro, dar muito
poder a um só partido é perigoso, veja a dificuldade da CPMI. Cadê as figuras históricas
do PT, assim não vale Lula.
A deputada Luiza Erundina (PSB-SP) não
será mais candidata a vice na chapa do précandidato à Prefeitura de São Paulo, Fernando Haddad. Quem garante é o Blog do Camarotti , que afirmou que a decisão foi tomada
na tarde de terça-feira (19), após reunião da
política com dirigentes do PSB.
A deputada decidiu desistir da candidatura após saber de um encontro de Fernando
Haddad e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da
Silva onde selaram a adesão do PP, do deputado federal Paulo Maluf à candidatura do
petista. A escolha de Erundina para vice tinha sido resultado de um acordo entre PSB e
PT.
Certa vez em uma de suas colunas na revista Veja, o jornalista Diogo Mainardi qualificou Lula como um "pelego obediente". Tal
assertiva acabou se confirmando na tarde do
dia 18 segunda-feira, quando Lula obedeceu
prontamente à ordem de Paulo Maluf e teve
que ir à casa daquele que já foi o arqui-inimigo do PT. Caso contrário, Maluf não faria a
aliança eleitoral pretendida por Lula.
A foto acima estampou a capa da Folha de
S. Paulo do dia 19, mostrando sem retoques,
que Lula é realmente um pelego obediente e
quem dá as cartas é Maluf.
Vejam só: o PT e seu chefe Lula viabilizam
o retorno de Maluf à política paulistana.

Luiza Erundina magoada
quer o couro do Lula
A deputada federal Luiza
Erundina (PSB-SP), recémanunciada candidata a viceprefeita na chapa de Fernando Haddad para a prefeitura
de São Paulo, reclamou a vários petistas que se sentiu desprestigiada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Esse teria sido o motivo de sua
reprovação pública à aliança
do PT com o PP de São Paulo, presidido por
Paulo Maluf. Em entrevista ao site de VEJA,
Erundina afirmou: “Não aceito aliança com
Maluf”. O ex-presidente Lula, alegando recomendações médicas, não foi ao ato que oficializou Erundina como vice do petista. As recomendações médicas continuavam válidas,
mas mesmo assim Lula compareceu à casa
de Maluf e posou para fotos apertando a mão
do ex-prefeito e deputado federal. Para a deputada, Lula poderia no mínimo ter feito o
mesmo com ela, comparecendo à cerimônia
de anúncio da aliança com o PSB, sem fazer
discurso nem declarações à imprensa. Lula foi
proibido de participar de atos públicos por
seus médicos. O ex-presidente esteve internado para a retirada de um cateter que havia
sido usado durante o tratamento quimioterápico a que foi submetido para combater o câncer na laringe. Na ocasião, os médicos identificaram uma inflamação na região e pediram o
cancelamento da agenda.

Prefeito Adejair em
corda bamba de novo
O Ministério Público de Manhuaçu voltou
a denunciar mais 18 pessoas e empresas.
Mas não tivemos acesso ao conteúdo, por
tanto não sabemos o que realmente cada pessoa ou empresa esta sendo acusada, o atual
prefeito Adejair Barros ficou seis meses afastado do cargo, muitos pensaram que havia ficado
tudo resolvido com sua volta, mas o MP fez
nova denúncia, essa instabilidade não é nada
boa para o município. O site da justiça não deu
muito detalhe, apenas disse que a denuncia é
por improbidade administrativa e consta o nome
de Adejair e mais 17 pessoas e empresas.

Disque Denúncia
Unificado – ligue 181
Foi lançada no último dia 10 de julho, pelo
Governo do Estado de Minas Gerais, uma importante ferramenta para combate à violência:
o 181 - Disque-Denúncia. Trata-se de um serviço unificado, em conjunto com o Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Militar e parceria
com o Instituto Minas pela Paz. O serviço foi
lançado com objetivo de receber informações
sobre crimes e sinistros, processá-las e dar respostas rápidas à população. Agora, o cidadão
poderá realizar denúncias anônimas, de qualquer lugar do Estado, através do número "181",
que resultarão em investigações por parte dos
órgãos competentes e com garantias de sigilo
absoluto. Após recebidas as denúncias, estas
serão encaminhadas para analistas da Polícia
Militar, Polícia Civil ou Corpo de Bombeiros que
farão uma análise e enviarão a denúncia para a
Unidade responsável pela ocorrência. Ao fazer
uma denúncia, o cidadão recebe uma senha,
através da qual ele poderá acompanhar o andamento das investigações relativas ao processo
iniciado com a sua denúncia.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.385.120/0001-10 - E-mail: pmsim@uai.com.br

2012, neste Município, com abertura marcada para 10-07-2012, às 09:00 horas. O
edital completo poderá ser obtido na sede
da Prefeitura de Simonésia, na Praça Getúlio Vargas, 50, Centro, Fone: (0xx) 33O MUNICÍPIO DE SIMONÉSIA, CNPJ nº 3336-1235.
18.385.120/0001-10 torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PRESENCIAL para contratação de emprePROCESSO ADMINISTRATIVO
sa especializada para fornecimento de um
LICITATÓRIO Nº311/2012.
veículo 05 lugares para atender as necesPREGÃO PRESENCIAL Nº58/2012
sidades da secretaria Municipal de Saúde, neste Município, com abertura marO MUNICÍPIO DE SIMONÉSIA, CNPJ nº
cada para 09-07-2012, às 12:00 horas. O 18.385.120/0001-10 torna público que realiedital completo poderá ser obtido na sede zará licitação na modalidade PREGÃO PREda Prefeitura de Simonésia, na Praça SENCIAL para contratação de empresa esGetúlio Vargas, 50, Centro, Fone: (0xx) 33- pecializada para fornecimento de um veícu3336-1235.
lo de 08 lugares para atender as necessidades da secretaria Municipal de Saúde, com
AVISO DE LICITAÇÃO
abertura marcada para 10-07-2012, às 14:00
PROCESSO ADMINISTRATIVO
horas. O edital completo poderá ser obtido
LICITATÓRIO Nº309/2012.
na sede da Prefeitura de Simonésia, na PraPREGÃO PRESENCIAL Nº56/2012
ça Getúlio Vargas, 50, Centro, Fone: (0xx)
33-3336-1235.
O MUNICÍPIO DE SIMONÉSIA, CNPJ
nº 18.385.120/0001-10 torna público que
AVISO DE LICITAÇÃO
realizará licitação na modalidade PREPROCESSO ADMINISTRATIVO
GÃO PRESENCIAL para contratação de
LICITATÓRIO Nº312/2012.
empresa especializada para fornecimento
PREGÃO PRESENCIAL Nº59/2012
de um veículo 05 lugares para atender
as ações de controle de epidemiologia
O MUNICÍPIO DE SIMONÉSIA, CNPJ nº
da secretaria Municipal de Saúde, neste 18.385.120/0001-10 torna público que reaMunicípio, com abertura marcada para lizará licitação na modalidade PREGÃO
09-07-2012, às 15:00 horas. O edital PRESENCIAL para contratação de emprecompleto poderá ser obtido na sede da sa especializada para fornecimento de um
Prefeitura de Simonésia, na Praça Getú- veículo tipi van, 16 lugares para atender as
lio Vargas, 50, Centro, Fone: (0xx) 33- necessidades da secretaria Municipal de
3336-1235.
saúde, em cumprimento ao convênio nº441/
2012, neste Município, com abertura marAVISO DE LICITAÇÃO
cada para 11-07-2012, às 09:00 horas. O
PROCESSO ADMINISTRATIVO
edital completo poderá ser obtido na sede
LICITATÓRIO Nº310/2012.
da Prefeitura de Simonésia, na Praça GePREGÃO PRESENCIAL Nº57/2012
túlio Vargas, 50, Centro, Fone: (0xx) 333336-1235.
O MUNICÍPIO DE SIMONÉSIA, CNPJ
nº 18.385.120/0001-10 torna público que
AVISO DE LICITAÇÃO
realizará licitação na modalidade PREPROCESSO ADMINISTRATIVO
GÃO PRESENCIAL para contratação de
LICITATÓRIO Nº313/2012.
empresa especializada para fornecimento
PREGÃO PRESENCIAL Nº60/2012
de um veículo para atender as necessidades da secretaria Municipal de SaúO MUNICÍPIO DE SIMONÉSIA, CNPJ nº
de, em cumprimento ao convênio nº445/ 18.385.120/0001-10 torna público que realiAVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO
LICITATÓRIO Nº308/2012.
PREGÃO PRESENCIAL Nº55/2012

zará licitação na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL para contratação de empresa especializada para fornecimento de
material de construção, elétrico e hidráulico no distrito de São Simão do Rio Preto, neste Município, com abertura marcada para 11-07-2012, às 14:00 horas. O
edital completo poderá ser obtido na sede
da Prefeitura de Simonésia, na Praça
Getúlio Vargas, 50, Centro, Fone: (0xx) 333336-1235.
Claudio Márcio Geraldo Costa
Pregoeiro
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO
LICITATÓRIO Nº314/2012.
TOMADA DE PREÇO Nº12/2012
O MUNICÍPIO DE SIMONÉSIA, CNPJ
nº 18.385.120/0001-10 torna público que
realizará licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO para contratação de empresa especializada para construção de
Escola Creche na sede do Município de
Simonésia, com abertura marcada para
12-07-2012, às 09:00 horas. O edital completo poderá ser obtido na sede da Prefeitura de Simonésia, na Praça Getúlio
Vargas, 50, Centro, Fone: (0xx) 33-33361235.
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO
LICITATÓRIO Nº315/2012.
TOMADA DE PREÇO Nº13/2012
O MUNICÍPIO DE SIMONÉSIA, CNPJ nº
18.385.120/0001-10 torna público que realizará licitação na modalidade TOMADA DE
PREÇO para contratação de empresa especializada para realização de obras de
melhorias do Centro de Eventos no Município de Simonésia, com abertura marcada
para 13-07-2012, às 13:00 horas. O edital
completo poderá ser obtido na sede da Prefeitura de Simonésia, na Praça Getúlio Vargas, 50, Centro, Fone: (0xx) 33-3336-1235.
Marinalva Ferreira
Prefeita Municipal

Praça Getúlio Vargas, 50 - Fone: (0xx33) 3336-1235 - Fax: (33) 3336-1269 - CEP- 36930-000 - Simonésia – Minas Gerais
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Projeto sobre fim de pensão de ex-governadores passa pela CCJ
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovou parecer
de 1º turno ao Projeto de Lei
(PL) 4/2011, do governador
de Minas, que propõe a extinção de pensão vitalícia a
ex-governadores de Estado e
seus dependentes. A proposição foi aprovada na forma
do Substitutivo nº 1, apresentado pelo relator, deputado
Sebastião Costa (PPS), presidente da comissão, durante reunião. A matéria agora
segue para a Comissão de
Administração Pública.A alteração prevista pelo projeto
incide sobre a Lei 1.654, de
1957, que institui a pensão.
O substitutivo apenas troca
a palavra “extingue” por “revoga”. Em sua justificativa,
o relator explica que a substituição dos termos visa “precisar o alcance da medida,
tendo em vista o princípio
constitucional da segurança
jurídica e os preceitos da técnica legislativa”.A Lei 1.654
dispõe também que, na falta
da viúva, os filhos menores
ou filhas maiores, solteiras ou
viúvas, sem rendimentos,

podem ser beneficiários da
pensão.
O benefício corresponde
a 50% da representação devida pelo exercício do cargo,
e atualmente é integralmente
concedido ao governador
eleito, quando cessada a
investidura.O artigo 2º do
substitutivo determina, ainda, que o nome de beneficiário de pensão vitalícia concedida a ex-governadores do
Estado, suas viúvas ou filhos
e o valor correspondente ao
benefício poderão ser informados mediante requerimento fundamentado, apresentado por qualquer cidadão junto à Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão
(Seplag).Gratificação a agentes de segurança é retirada da
pautaO PL 8/2011, do deputado Elismar Prado (PT), foi
retirado da pauta de votação
para que fosse mais bem estudado pelo relator, o deputado Cássio Soares (PRTB).
O projeto concede gratificação de periculosidade a servidores da Polícia Militar e do
Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil e das carreiras de
agentes de segurança peni-

Deputado Sebastião Costa
(PPS), presidente da
comissão, durante reunião

tenciário e socioeducativo.
Integrantes dos sindicatos
dos servidores públicos e
dos agentes do sistema socioeducativo de Minas Gerais participaram da reunião
e vaiaram a retirada da proposição da pauta. A categoria realiza paralisação nesta
terça para pedir melhores
condições de trabalho e au-

mento de salários.
Os deputados Elismar
Prado e André Quintão (PT)
pediram atenção dos parlamentares à proposta, para
que os agentes socioeducativos e do sistema de segurança do Estado sejam valorizados e reconhecidos pela
atividade exercida. O PL modifica a Lei nº 15.962, de dezembro de 2005, e sugere a
inclusão de um artigo que
estabeleça a concessão de
25%, a partir de 1° de maio de
2007, sobre os vencimentos
básicos e as remunerações
de que trata o artigo 1º da
norma. Parecer sobre Funapec também é aprovadoA
comissão aprovou, ainda,
substitutivo ao PL 6/2011, do
governador do Estado, que
dá nova redação ao artigo 4º
da Lei 18.682, de dezembro de
2009, que criou o do Fundo
de Assistência ao Pecúlio dos
Servidores Públicos do Estado de Minas Gerais (Funapec). O substitutivo foi apresentado pelo relator, deputado Luiz Henrique (PSDB).O
Funapec tem como objetivo
dar suporte financeiro ao
Programa Estadual de Assis-

tência ao Pecúlio dos Servidores de Minas, que se destina a assegurar os benefícios de pecúlio, seguro coletivo e seguro do cônjuge aos
servidores do Estado e seus
dependentes.
O artigo 4º da Lei 18.682
estabelece como beneficiários apenas os servidores do
Estado e seus dependentes
regularmente inscritos, até a
data de publicação do Decreto 43.336, de 20 de maio de
2003, nos planos de pecúlio
e seguros do Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado de Minas Gerais
(Ipsemg).O substitutivo ao
PL 6/11 pretende que o fundo seja mais abrangente e inclua servidores municipais
contribuintes de pecúlio e
seguros, desde que observado o disposto no artigo 86 da
Lei Complementar 64, de 25
de março de 2002; segurados
do serviço público estadual
a que se refere o artigo 96 do
Decreto 26.562, de 19 de fevereiro de 1987; e os servidores da Justiça não remunerados pelo Estado a que se
refere o parágrafo 1º do artigo 3º do Decreto 26.562, de

CÂMARA MUNICIPAL DE LAJINHA

1987. A participação no fundo ocorrerá desde que o servidor esteja regularmente inscrito e em dia com as contribuições para o Plano de Pecúlio e Seguros do Ipsemg na
data de publicação da lei.
O documento aprovado
exclui o parágrafo único do
artigo 2º, que prevê que “o
Funapec poderá constituir
reserva com as sobras do
custeio das despesas do exercício, cujos valores serão utilizados para os fins a que se
destina a taxa de administração”. Segundo a justificativa
do relator, esse dispositivo
contraria o artigo 5, parágrafo 1º, da Lei nº 18.682, de 2009,
que prevê que o superávit financeiro do Funapec, apurado ao término de cada exercício fiscal, será mantido em
seu patrimônio, ficando autorizada a sua utilização nos
exercícios seguintes. Presenças – Deputados Sebastião
Costa (PPS), presidente; Bruno Siqueira (PMDB), vicepresidente; André Quintão
(PT); Cássio Soares (PRTB);
Delvito Alves (PTB); Luiz
Henrique (PSDB); e Elismar
Prado (PT).
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A Câmara Municipal d
23 personalidades com

A

Câmara Municipal de Lajinha aproveitando os festejos de aniversário da cidade resolveu em seção so
Mariano da Silva, Pr. Azael Alves Moreira, Ercenésio Vieira Debossan, Cap. PM Rogério Fernande
Tavares, José Camargo de Souza, Janaina Pena Muller, José Carlos de Oliveira, Mercedes Vita
dos Anjos Pereira de Siqueira, Ir. Maria Geralda de Jesus, Ir. Maria Cristina Barboza Batalha, Ir. Josilene d

Cabo PM Kaio Fábio Deleprane, vereador
Humberto e militares do 11º BPM

Público presente na solenidade

Empresário Adelino Rodrigues Lima e família

Empresário Edmar Moreira de Souza do
Distrito do Prata e o vereador Arlindo Vita

Empresário José Ambrósio Pereira, família e
o presidente da Câmara Paulo César

Empresário José Carlos de Oliveira, esposa e
a vereadora Andréa

Irmã Maria Geralda de Jesus
e o vereador Arlindo

Esequiel Mariano da Silva e esposa
e o vereador Fonsequinha

O

presidente da Câma
ra de Lajinha Paulo
Cesar, ressaltou a importância da solenidade: “Eu
ressalto a importância desse
evento que marca o reconhecimento do poder legislativo
àqueles que de uma forma ou
de outra ajudam a construir o
progresso de Lajinha e também do seu povo, mas uma
vez , como é de conhecimento de todos, as pessoas que
serão homenageadas não
nasceram em Lajinha, com
tudo, pelos seus atos, pelo
seus gestos realizados se familiarizaram com o nosso
povo e se integraram em nossa comunidade, desenvolvendo atividades em vários
segmentos da sociedade,
sendo reconhecidos a partir
desse momento, de fato e de
direito verdadeiros cidadãos
lajinhenses, de acordo com a
resolução 05/2007, nós conclamamos à todos munícipes
que os respeitem e os façam
respeitar de tal modo que no
exercício dos seus direitos
sejam recebidos ávidos e tratados por cada um de nós
como filhos autênticos dessa terra, eles por gestos e
ações ajudaram e ajudam a
desenvolver socialmente,
economicamente, politicamente, religiosamente, esportivamente e culturalmente o
nosso município, parabéns à
todos vocês”. Concluiu Paulo Cesar.

Irmã Josilene da Rocha homenageada pelo vereador Renato e
Aparecida Leite

Irmã Maria Angélica
Santana, vereador Gustavo
e a vereadora Neura

Irmã Maria Cristina Barbosa
Batalha e o vereador Humberto

Éverson Jerônimo Nicolau
e o vereador Fonsequinha

Irmã Maria dos Anjos Pereira de
Siqueira e a Vereadora Neura
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de Lajinha reconhece
mo cidadãos lajinhenses

olene do dia 20 de junho de 2012 reconhecer 23 personalidades como cidadãos lajinhenses, são elas: Esequiel
es Pereira, Edmar Moreira de Souza, Pr. Paulo Marciano Henrique, Cabo PM Kaio Fábio Deleprane, Pr. Ciro
Mota, José Ambrósio Pereira, Sargento PM José Cláudio dos Santos, Éverson Jerônimo Nicolau, Ir. Maria
da Rocha, Ir. Maria Angélica Santana, Pe. David José Gonçalves, Dr. Rafael Murad Brumana, Adelino Rodrigues Lima

Público presente na solenidade

José Camargo de Souza e o
vereador Gustavo

Pastor Azael Alves Moreira, família
e a vereadora Neura

Vereador Renato cumprimentando
representante da Polícia Militar

D. Mercedes Vita Mota, família
e o vereador Flávio

D. Shirley Alvim cantando
o Hino de Lajinha de sua autoria

Polícia militar recebendo
homenagem pelos excelentes
trabalhos realizados em Lajinha

Prefeito Sebastião Moreira, Secretário Humberto, Presidente da Câmara Paulo César,
Vice-presidente Andréa e o vice-prefeito Adriano Alvim

Pastor Ciro Tavares, família
e o vereador Renato

Sgt PM José Claudio dos Santos, família e
o Presidente da Câmara Paulo César

Ercenésio Vieira Debossan, família,
vice-prefeito Adriano e vereadora Neura

Janaina Pena Muller, família
e a vereadora Andréa

Padre David José Gonçalves,
Antõnio Alvim e D. Shirley

Prefeito Sebastião e presidente da
câmara de Lajinha Paulo César
entregando diploma ao homenageado
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.

PT de Manhuaçu
não será vice de ninguém
afirma presidente
A nossa coluna foi
saber da professora
Dorca a posição do PT
Partido dos Trabalhadores sobre as eleições
2012, segundo nos informou, com a renúncia do
pré-candidato Dr. Guliver o partido voltou a
estaca zero e fará tudo
do início, como o partido tem compromisso
com os filiados nenhuma decisão é tomada sem a decisão da maioria, uma coisa é certa; “o partido fechou questão sobre coligação e ficou decidido que o PT
não será vice de ninguém, caso algum partido
queira compor conosco como nosso vice, está
em aberto poderemos conversar, caso contrário vamos lançar uma candidatura própria” explicou a presidente do PT Dorca

Cartório eleitoral
orienta partidos políticos
da comarca
Relação de documentos para requerimento
de registro de candidaturas, que devem ser
entregues EM ORDEM, no cartório eleitoral:
Partidos/coligações
1) Via impressa do DRAP – demonstrativo
de regularidade de atos partidários; 2) Cópia

da ata da convenção, digitada, devidamente
assinada;3) Mídia: CD.
Candidatos: 1) Via impressa do RRC – requerimento de registro de candidatura, com a
fotografia em 5x7 cm, sem moldura, fundo branco, frontal (busto), trajes adequados para fotografia oficial sem adornos, especialmente
aqueles que tenham conotação de propaganda que induzam ou dificultem o reconhecimento pelo eleitor; 2) Declaração atual de
bens; 3) Certidão criminal da Justiça Estadual (vara criminal e juizado); 4) Certidão da Justiça Federal (vara criminal e juizado); 5) Outras certidões, quando for o caso; 6) Comprovante de escolaridade; 7) Prova de desincompatibilização ou afastamento, quando for
o caso; 8) Mídia: CD; 9) Propostas defendidas pelos candidatos a Prefeito, que deverão
ser entregues em uma via impressa e outra
digitalizada e anexada ao CANDEX; 10) Cópia de documento oficial de identificação.

Novo programa
de Fátima Bernardes
Fátima Bernardes
concedeu uma entrevista à Sandra Annenberg, para o “Jornal
Hoje”. Durante o batepapo, que foi transmitido neste sábado (23),
Fátima falou sobre seu
novo programa, o início de sua carreira no
jornalismo e sobre família.
Ela declarou: “Nunca pensei em ser jornalista de TV. Lembro até
hoje que eu vi um cartaz de um curso da Globo e, quando eu cheguei lá, era um concurso.
Eu passei e descobri que era isso que eu queria fazer'.
Porém, antes disso, Fátima dançava balé,
como contou: “Até os 14 anos eu acreditava
no balé. Mas aí comecei a crescer. Vi que não

ia evoluir naquilo. Eu queria ser a bailarina
Ana Botafogo. Vi que não daria e fui ser o
melhor que podia ser. Tive a felicidade de estar
em uma profissão em que pude me desenvolver', contou.A jornalista também falou sobre
o “Encontro com Fátima Bernardes”, sua
nova atração, que estreia na segunda (25).
Ela deixou bem claro que mesmo falando sobre assuntos variados, não deixou o lado jornalístico de lado: “Acho que isso vai com a
gente para o resto da vida”.
Casada com William Bonner, com quem tem
os trigêmeos, Laura, Beatriz e Vinícius, de 14
anos, Fátima revelou ser amor à primeira vista o amor de seu marido por ela. E ainda garantiu: 'Essa é a minha tarefa mais difícil: ser
mãe. É muito mais difícil do que colocar um
programa novo no ar, do que apresentar, editar o ‘Jornal Nacional’'.
Fátima e Bonner tiveram alguns problemas
para conseguir engravidar. Após o primeiro
tratamento, não conseguiram. Então, a jornalista pensou: “Realmente, alguma coisa tinha
que dar errado. A carreira profissional está
bem, o casamento também”. Após seis anos
de casados, pelo segundo tratamento, eles
conseguiram. E vieram logo três herdeiros!

Manhuaçu tem
novo delegado

Taça BH de Futebol
Júnior em Manhuaçu
A Câmara aprovou
o Projeto de Lei Projeto de Lei nº 055/
2012, de autoria do
Executivo Municipal, que Autoriza a
celebração de contrato com a Federação Mineira de Futebol e dá outras providências. O Projeto
tem o propósito de
viabilizar ao Município a oportunidade de, mais uma vez, ser uma
das sedes da “Taça BH de Futebol Júnior”.
Este, que é considerado o segundo torneio
mais importante da categoria no Brasil, é disputado pelas maiores equipes do futebol brasileiro, juntamente com as equipes locais que
sediam os grupos que formam a disputa.
Em 2011, Manhuaçu foi uma das sedes da
competição, estiveram na cidade três clubes
que já foram campeões da Série A do Campeonato Brasileiro: Fluminense, Coritiba e Bahia,
além da transmissão nacional, pela SPORTV.

Apoio Espiritual

Foto Carlos Henrique

Na manhã do dia 22/06 tomou posse o novo delegado
regional da Policia civil Dr.
Wellington Moreira que contou com a presença de policiais das 24 cidades da regional de Manhuaçu, autoridades e lideranças da área do
12º Departamento de Polícia
Civil, em cerimonia realizada
na Câmara Municipal de Manhuaçu. Com 90 policiais civis, entre delegados, escrivães, investigadores, peritos e médicos legistas, a Polícia Civil na
regional de Manhuaçu atende 24 cidades e seis
comarcas. A população é estimada em 343 mil
habitantes.

Mais uma vez pelo quarto ano consecutivo o Pr. Sávio Elias esteve presente na XXIII
EXPOAL de Lajinha prestando o seu contributo espiritual fazendo a oração na abertura
da festa.
O trabalho de evangelização foi realizado
com sucesso e vitórias, Deus deu livramentos para os participantes do evento.
Trata-se de um trabalho inovador que traz
grandes repercussões positivas para o município, na maioria das cidades quase não existe esse tipo de trabalho evangelístico, pois
nem todos os prefeitos e pastores têm esta
visão, o APOIO ESPIRITUAL é um trabalho
INTERDENOMINACIONAL que não visa
rótulo, mas almas para o Reino de Deus.
Pastor Sávio
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ENQUETE
BOLO CROCANTE

“ Quem decide vice é o candidato”
Fernando Haddad (PT),candidato a prefeito de São Paulo, negando submissão a Lula

PDT terá candidato próprio a presidente

Toma lá, dá cá

Em reunião da executiva do PDT , o presidente Carlos Lupi
decidiu que lançará candidato a presidente da República em
2014. O partido avalia que, ao disputar as eleições, ganhará
poder de barganha para negociar apoio num segundo turno. São cotados os senadores Cristovam Buarque (DF), que
disputou o cargo em 2006, e Pedro Taques (MT), que tem se
destacado na CPI do Cachoeira.

Em troca da aliança com Mauro Mendes (PSB) na disputa à
prefeitura de Cuiabá, o PMDB quer o apoio do governador
capixaba Renato Casagrande (PSB) ao deputado Lelo Coimbra, em Vitória.

Mi casa, su casa

Ingredientes:
1 xícara de proteína texturizada de soja
(PTS)
3 xícaras de açúcar
3 ovos
2 colheres (sopa) de margarina ou azeite
1 xícara de leite ou água
3 xícaras de farinha de trigo
1 colher (sopa) de fermento em pó
Preparo:
Caramelize levando a proteína de soja com
1 xícara de açúcar ao fogo.
Espalhe em uma forma , deixe esfriar e
bata com um batedor para ficar em pedaços
pequenos e reserve.
Bata as claras em neve e reserve.
Faça um creme homogêneo batendo as
gemas, 2 xícaras de açúcar e a margarina.
Acrescente o leite, a farinha de trigo e bata
um pouco.
Por último, acrescente o fermento, as
claras em neve e a proteína de soja caramelizada.
Asse em forno preaquecido, em assadeira
untada e enfarinhada.
A sobra da proteina caramelada decore o
bolo.

O PDT também cogita convidar
a ex-presidenciável Marina Silva (ex-PV-AC) ou Ciro Gomes
(PSB-CE) para disputar pelo partido.

Trem da alegria
O Supremo Tribunal Federal examina recurso contra decisão do Superior Tribunal de Justiça reconhecendo o direito
de assistentes jurídicos se aposentarem como advogados
da Advocacia-Geral da União, mesmo sem concurso. O impacto orçamentário é grande.

Meta tucana

Dilma deverá ir à Nigéria até o final do ano: foi promessa ao
presidente Goodluck Jonathan, que fez o convite na conferência Rio+ 20.

O líder do PSDB, deputado Bruno Araújo
(PE), diz que o partido tentará aumentar
para mil o número de prefeitos, nas eleições de outubro: “É factível, hoje temos
quase 800”. O PMDB tem 1.203 e o PT,
557.

Põe na conta

Entre todos

A imprensa de Zâmbia festeja: o chanceler Antônio Patriota
garantiu que o Brasil perdoará a dívida de US$ 11 milhões de
dólares do país.

O senador Delcídio Amaral (PT-MT) articula para votar a
proposta que rateia o ICMS entre estados de origem e de
destino nas operações do comércio eletrônico, que pode
faturar R$ 24 bi este ano.

Voa Dilma, voa

PMDB com Chalita
Os ministros do PMDB vão à convenção que aclamará Gabriel Chalita, na Praça da Sé, como candidato a prefeito de
São Paulo.

Estatal antecipa receita sem ir a banco
A Eletrobrás parece haver encontrado uma maneira de evitar bancos: toma dinheiro da clientela. Sua subsidiária Ceal,
de Alagoas, é acusada de emitir contas de R$ 800 a R$ 2.800
para clientes que pagavam no máximo R$ 150 ao mês. Para
reexaminar contas abusivas, a estatal exige que sejam pagas
antes. E avisa: ainda que reconheça o engano, o dinheiro
não será devolvido. O assalto é transformado em “crédito”.

Assim é fácil
O deputado Miriquinha Batista (PT-PA) faz gentileza com o
nosso chapéu: quer isentar os quilombolas de Imposto Territorial Rural.

Viés petista
Dos nove convocados para depor na CPI de Cachoeira,
seis são ligados ao governador de Goiás, Marconi Perillo
(PSDB).

Nova convocação

Sujou
Suplente do senador Blairo
Maggi (PR), o ex-prefeito de
Marilândia (MT) José Aparecido dos Santos está na lista de
políticos de contas rejeitadas
pelo Tribunal de Contas. “Cidinho” foi prefeito três vezes.

Quem decidiu no Rio
Circula na internet a constatação de que na Rio+20 só os
traficantes tomaram alguma decisão sobre “sustentabilidade”: proibiram a venda de crack na cidade, para sustentar o
rico comércio de cocaína.

Pai do ano
Piada paraguaia no Twitter: “Só os vários filhos do ex-bispo Fernando Lugo foram contra o impeachment dele.”

PODER SEM PUDOR

É duro voltar à planície

Ex-tesoureiro de Marconi Perillo em Goiás, Jayme Rincón
vai depor na CPI do Cachoeira. Alegou aneurisma cerebral
para não ir antes.

Cid no Bird
O governador do Ceará, Cid Gomes (PSB), não disputará o
Senado, em 2014. Cumprirá todo o mandato contando com a
promessa da presidenta Dilma de indicá-lo para a diretoria
do Bird, em Washington.

Aliança PMDB-PSB
O presidente do PMDB, Valdir Raupp (RO), acertou com o
presidente do PSB, governador de Pernambuco, Eduardo
Campos, apoio recíproco, nas capitais, tanto no Espírito
Santo quanto no Mato Grosso.

A dificuldade do ex-presidente Lula para desencarnar do
exercício do poder é frequente entre algumas autoridades
que não se conformam com o retorno à planície. O embaixador Jorge Taunay (pai) cunhou uma frase lapidar para definir aqueles que subitamente se vêem de volta à vida comum:
- O duro, quando a gente se aposenta, é passar de “your
excellency” para “seu Jorge”...
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Lajinha comemora o 74º aniv
L

Público presente no show do Latino

Primeira dama D. Neuza, prefeito Sebastião Moreira,
prefeito de Ibatiba Dr. Lindow e o vice-prefeito Simão.

Pastor Sávio Elias

Roger, Evaldo, João Rosendo e Roberta.

Devair G. Oliveira, fotos e textos

ajinha comemorou nos
dias 16 a 24 de junho o 74º aniversário de
emancipação político administrativa e XXIII EXPOAL de Lajinha, dia 16 ouve uma cavalgada com 320 cavaleiros já tradicional nas comemorações e dia
20 a Câmara Municipal de Lajinha concedeu 23 títulos de cidadãos lajinhenses a personalidades diversas da sociedade
de Lajinha.
Dia 22 sexta-feira foi feita a
abertura oficial às 21 horas com
a presença de diversas personalidades do meio político, administrativo e agronegócios de
Lajinha e região, em nome da
administração coube ao vice-

prefeito Adriano Rangel Oliveira Alvim discursar, em suas
palavras Adriano agradeceu
a todos e fez um rápido balanço da administração, falou
da vontade que Sebastião
Moreira tem em fazer uma festa
mais arrojada com mais artistas famosos, mas lembrou da
responsabilidade que esta
administração tem com seus
funcionários pagando em dia
os salários e fazendo a festa
com responsabilidade, dentro
de possibilidades, lembrou o
vice-prefeito o legado que
vão deixar para o próximo prefeito uma prefeitura aparelhada e pronta para o desenvolvimento.

O prefeito
Sebastião
Moreira abre
comemoração
da XXIII
EXPOAL
de Lajinha

Autoridades presentes na abertuda da 23ª Expoal

Vice-prefeito Adriano Alvim
e Prefeito Sebastião Moreira.

Rodolfo, Jorge Fonseca, Lúcio, Willian, Célio,
Ivani, Daniel, Giovana e Letícia.

Prefeito Sebastião Moreira
muito feliz com resultados
de sua administração e
com a grande festa de
aniversário da cidade e
a realização da EXPOAL

Prefeito de Ibatiba Dr. Lindow e
o vice-prefeito Simão

O prefeito Sebastião
Moreira em sue discurso
agradece ao povo: Quero
agradecer à todos aqui
presentes, aos vereadores, secretariados, nossa
administração é uma administração séria, quero dizer à vocês que as vezes
administrar uma cidade
como Lajinha as pessoas
achem isso muito fácil,
mas para quem está aqui é
muito difícil, esta festa
para vocês está sendo feita com responsabilidade,
com amor e carinho para
todos os Lajinhensse e
visitantes, quero que se
sintam em casa, muito
obrigado à todos e declaro aberta as festividades”
Concluiu o prefeito Sebastião Moreira

Evaldo, Fernando, Noronha e Sandra.
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versário e sua XXIII EXPOAL
VICE PREFEITO ADRIANO ALVIM AGRADECE A POPULAÇÃO
“Essa é a oitava festa consecutiva dessa administração,
talvez não tenha sido tão esperada, mas podem ter certeza
que todas as festas realizadas por essa administração foram feitas com responsabilidade, nós temos que agradecer
à todos que estiveram presente conosco nesses quase 8
anos de mandato, há quase 8 anos estamos à frente desse
município, prefeito e vice unidos para fazer por Lajinha
muito mais que outro gostaria de ter feito, Sebastião Moreira com toda sua humildade, mas com dedicação e amor
ao povo de Lajinha vem fazendo realmente as coisas acontecerem, melhorando a saúde, a educação, realizando o
carnaval, a festa no aniversário da cidade, a educação hoje
é motivo de orgulho para nós Lajinhenses, nós tivemos o
sexto lugar em qualidade de ensino fundamental, nós estamos quase finalizando nossa etapa, eu gostaria de dizer
ao prefeito Sebastião que só temos à agradecer ao povo
de Lajinha pela confiança no prefeito e em mim, nós estamos saindo desse mandato mais unidos que nunca, pois
sabemos que fizemos o máximo possível para agradar, tra-

Vice-prefeito Adriano Alvim

zendo o povo informação das conquistas, caminhões,
escolas funcionando, saúde, tudo isso é progresso são
conquistas”. Disse Adriano.
Em seguida expressou o carinho e respeito do povo de
Lajinha pela pessoa do prefeito Sebastião Moreira: “prefeito, eu te abraço nesse momento como se fosse o povo
de Lajinha te abraçando te agradecendo por tudo que
você fez, pela sua luta para que a nossa Lajinha fosse
reconhecida em toda Minas Gerais, estamos distante da
capital próximo a divisa de Espírito Santo e sabemos que
o nome de Lajinha tem sido lembrado nas cidades circunvizinhas como uma cidade próspera, uma cidade que
vem crescendo e nós fazemos parte dessa história, todos vocês aqui fazem parte dessa história, se nós estamos aqui hoje é por vocês e para vocês, eu só tenho `a
agradecer por vocês terem confiado nessa dupla, nessa
equipe que durante 8 anos esteve à frente dessa administração, muito obrigado. Concluiu o vice prefeito Adriano Alvim

História das histórias de Lajinha
Por Devair Guimarães de Oliveira

M

uitas pessoas não sabem qual é a data correta do
aniversário do município . Lajinha possui três da
tas comemorativas: 1º de janeiro de 1939, 17 de
dezembro de 1938 e 22 de junho de 1938.
A emancipação política do município se deu em 17 de
dezembro de 1938. E para as comemorações da emancipação, foi nomeada uma comissão responsável para
organizar os festejos. A comissão, por sua vez, publicou
um panfleto convidando a população para a festa de
emancipação da cidade que se realizaria no dia 1º de
janeiro de 1939. Passado algum tempo foi criado e oficializado o Brasão de armas do Município e nele foi gra-

fada a data de 1º de janeiro de 1939, data da festa, quando na realidade deveria ter sido 17 de dezembro de 1938,
data da emancipação. Para a próxima festa da cidade,
os organizadores contaram com o imprevisto das chuvas
que aconteceram na região no período de dezembro a
maio do ano seguinte, e então somente conseguiram realizar as festividades no dia 22 de junho e desde então as
comemorações foram mantidas e sabemos que dificilmente alguém vai querer mudar, mas é preciso saber que a
data correta do aniversário de Lajinha é 22 de junho.
Penso que as nossas autoridades deveriam acertar esse
impasse. Uma pergunta, será que existe uma lei regulamentando isso, ou seja, a lei diz 17 de dezembro, porém
comemora-se em junho.

Alunas da professora Simone (CRAS)

Locutor Luiz, Fernando, Noronha, Sandra, prefeito Sebastião
Moreira, prefeito de Ibatiba Dr. Lindow e o vice- prefeito Simão.

Pastor Sávio Elias,Valter Batista, Fernando, Noronha, Sandra,
prefeito Sebastião Moreira e o prefeito de Ibatiba Dr. Lindow.

Pastor Sávio Elias, Valter Batista e Evaldo.

Público presente na festa da EXPOAL de Lajinha.

Princesa Luana, Luiza, Rainha Daniela e Cowgirl Ana Carolina

Princesa Luana, Rainha Daniela e Cowgirl Ana Carolina vencedoras do concurso 2012 da EXPOAL de Lajinha
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Todo homem deve
ser soldado quando se trata de
combater a tirania.
(Antoine de Condorcet)
Talvez a maior
lição da história
seja a de que
ninguém aprendeu
as lições da história. (Aldous
Huxley)
Aquele que não
acredita em ninguém sabe que os
outros não devem
acreditar nele.
(Auerbach)
Não há melhor
espelho que um
velho amigo.
(Santo Agostinho)
O amigo de toda a
gente é só amigo
de si próprio.
(Claude Aveline)
As atitudes são
mais importantes
do que os fatos.
(David Schwartz)
Difícil não é fazer
o que é certo, é
descobrir o que é
certo fazer. (Robert
Henry Srour)

Pedido Indeferido
O ano era 1920. O jovem canadense Oswald Smith
tinha um sonho: ser missionário. Orava sempre: "Senhor, eu quero ser missionário. Abre-me uma porta de
serviço". Apresentou-se à Junta que o enviaria. Agora,
finalmente, a sua oração seria respondida. Concluídos
todos os exames, a Junta o chamou para dizer que ele
não atendia aos requisitos necessários. Não passara no
teste. A tristeza foi enorme, mas Smith se pôs a orar.
Enquanto orava, Deus plantou em seu coração uma
outra ideia. Se ele não podia ir como missionário, ele iria
construir uma igreja que pudesse enviar missionários. E
foi o que fez. Oswald Smith, pastor da Igreja do Povo
em Toronto, no Canadá, enviou mais missionários do
que qualquer outra igreja. Oswald Smith deixou Deus
cuidar da situação, e Deus transformou o desvio na principal via de serviço.
Se muitas vezes Deus responde sim às nossas orações, algumas outras ele responde claramente pela negativa. E. J. Daniel conta que em sua adolescência, logo
que lhe apareceram os primeiros sinais de barba no rosto, insistiu com o pai para que este lhe emprestasse sua
navalha. A resposta sempre foi não, e Daniel não entendia por quê. Um dia, o pai ausente, Daniel foi lá, pegou
a navalha e chã... fez o maior corte no rosto. Ficou
entendendo logo por que seu pai não lhe atendia.
Por que Deus responde negativamente a algumas de
nossas orações? A Bíblia nos oferece algumas razões:
às vezes é porque talvez tenhamos motivos errados,
como explica Tiago: "Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites" (Tg 4.3).
Outras vezes Ele responderá NÃO, em função de imaturidade espiritual da nossa parte. Ele pode ainda responder negativamente, sem que nos dê qualquer explicação. Aliás, por que Deus teria que nos dar explicações? Ele pode ter outros planos para nós. E afinal, Ele
é o Senhor, e não nós.
Seja qual for a resposta de Deus às suas orações, não
cesse de louvá-lo!

PIÚMA-ES
Aluga-se Apt. 2 e 3 q (suíte)
Local privilegiado a 150 m da água
(32) 91029012 TIM
(32) 99846000 VIVO
(32) 34217000

ELEIÇÃO SE GANHA COM
ESTRATÉGIA E CONHECIMENTO

(33) 8887-8409 *(33) 3331-8409

Comissão da ALMG debate
enfrentamento do Crack
Para conhecer a realidade
local e debater políticas públicas voltadas à redução do
consumo de crack e ao investimento no tratamento dos
usuários da droga, a Comissão Especial para o Enfrentamento do Crack esteve em
Muriaé, tendo como participante o deputado Dr. Wilson
Batista (PSD), que fez o requerimento para a discussão,
Cloves Eduardo Benevides
(subsecretário de Estado de
Políticas sobre Drogas), Paulo Lamac (deputado estadual
PT/MG) com autoridades
muriaeenses, na última quinta-feira (31), numa audiência
pública.
O encontro em Muriaé integra uma série de audiências realizadas pela comissão
em Belo Horizonte e no interior do Estado para discutir o
combate ao crack. O objetivo
é elaborar um relatório, até o
final de junho, com sugestões de políticas públicas para
diminuir o consumo da droga em Minas Gerais. O documento deve ser encaminhado ao Governo de Minas para
auxiliá-lo no enfrentamento
ao crack.
O crack é obtido a partir da
mistura da pasta-base de coca
ou cocaína refinada (feita com
folhas da planta Erythroxylum coca), com bicarbonato de sódio e água. Quando
aquecido a mais de 100ºC, o
composto passa por um processo de decantação, em que
as substâncias líquidas e sólidas são separadas. O resfriamento da porção sólida
gera a pedra de crack, que
concentra os princípios ativos da cocaína. Segundo o
químico e perito criminal da
Polícia Federal (PF) Adriano
Maldaner o nome ‘crack’ vem
do barulho que as pedras fazem ao serem queimadas durante o uso. "A diferença entre a cocaína em pó e o crack
é apenas a forma de uso, mas
o princípio ativo é o mesmo",
afirma Maldaner.
O deputado estadual Dr.
Wilson Batista explicou aos
presentes um pouco da história da criação deste entorpecente, que já se tornou
caso de saúde pública não só
em nosso estado, mas também no país todo. O deputa-

Deputado Dr. Wilson
Batista (PSD)

do disse que o crack "é um
flagelo que preocupa toda a
sociedade". Ele explicou que
a droga surgiu nos EUA no
anos 80. Em 1989, teriam aparecido os primeiros usuários
no Brasil. "Inicialmente, eram
moradores de rua que usavam, por ser muito barata.
Porém, em 2000, surgiram as
cracolândias e o uso se disseminou na sociedade", destacou. "O crack tem crescido
de forma assustadora, e está
em toda a sociedade, em todas as cidades, e em todas as
classes sociais, antes eram
frequentes em grandes cidades, agora ele se disseminou",
relatou. E disse também que
"o crack não é a causa de
todo esse flagelo, mas sim a
conseqüência, por isso precisamos focar muito também
na prevenção", completou.
PREVENÇÃO
Para o subsecretário de
Estado de Políticas Antidrogas, Cloves Benevides, "é
natural ver indivíduos que
fumam pedras de crack, por
noites seguidas, cometerem,
como consequência, atos de
criminalidade". Para ele, é
preciso estruturar, de modo
mais efetivo, uma rede assistencial para tratar o usuário e
trabalhar com a prevenção.
Ele explicou que Minas tem
feito investimentos nesse
sentido, como os programas
Papo Legal e Aliança pela
Vida. "Mas, temos que reconhecer, é preciso avançar e
melhorar muito", ressaltou.

De acordo com o defensor
público da comarca de Muriaé, Carlos Eduardo de Oliveira, para conter o uso do crack e a violência local é preciso, antes de tudo, combater
o tráfico de drogas. Para isso,
ele acredita que seja necessário implantar uma segunda
vara criminal na cidade. "Nossa vara está abarrotada com
quase sete mil processos.
Isso não permite julgamento
rápido, gerando sensação de
impunidade. É comum, inclusive, a prescrição de vários
crimes", denunciou. A opinião foi compartilhada pelo
advogado do município, Patrick de Araújo Silva. "Processos se encontram parados, pilhas e pilhas de papéis.
A instalação da segunda vara
é urgentíssima". Segundo o
assessor da única vara criminal da cidade, Alexandre
Moreira, a cada mês, são 200
novos processos. "Desses,
90% estão associados às
drogas", disse.
Para o deputado Paulo Lamac (PT), presidente da comissão, o trabalho contra o
crack deve basear-se em cinco eixos: prevenção, tratamento, reinserção social, repressão com qualidade e financiamento das ações. Ele
ressaltou a importância da
reunião realizada na cidade.
"As discussões regionais
têm demonstrado uma realidade muito preocupante,
comprovando relação direta
do crack com violência e homicídios".
O tenente-coronel Marco
Antônio de Souza Rodrigues,
comandante do 47º Batalhão
da PM, em Muriaé, afirmou
que o índice de criminalidade
tem aumentado na cidade.
"Não se passa um dia sem
haver apreensão de drogas,
entre elas, o crack, e de armas", ressaltou. Segundo
disse, só neste ano, já foram
recolhidas mais de 120 armas
de fogo. Ele falou que jovens
entre 15 e 24 anos são os principais autores de crimes no
município, que tem hoje cerca de 100 mil habitantes. Atreladas às drogas a violência
no município, segundo o deputado Dr. Wilson Batista
(PSD), Muriaé é o 13ª município mais violento do Estado.
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Advogada de Carangola
é presa acusada de
furto em lojas de Muriaé
Uma advogada de 52 anos,
moradora da cidade de Carangola, foi detida na tarde
do dia 21, em Muriaé, acusada de furtar um par de óculos
em uma ótica, no centro da
cidade. A mulher é apontada
também como autora de um
furto ocorrido há alguns dias,
em uma loja de Muriaé.
A ocorrência teve início
quando o proprietário da loja
onde o primeiro crime aconteceu, no último dia 14, recebeu informações de que a
mulher que furtou os produtos em seu estabelecimento
estaria no centro da cidade
em uma loja de aviamentos.
O comerciante foi até o local e reconheceu a suspeita,
que havia furtado de sua loja,
um babador infantil, um baralho e um chaveiro projetor,
somando cerca de R$ 70. A
ação da mulher foi filmada
pelas câmeras da loja. Na
ocasião, a acusada comprou
um outro produto e pagou,
antes de sair do estabelecimento, com o material furtado.
O lojista não gravou entrevista, mas disse a reportagem
da Rádio Muriaé, que depois
de ter certeza de que se tratava da mesma mulher, ligou
para o 190, e acionou a Polícia Militar, mas como viu que
a acusada já estava deixando o local, ele não pensou
duas vezes e abordou a advogada e a levou para a AISP
150 na Praça do Rosário.
Policiais militares assumiram o caso inicialmente, e
durante buscas foi encontrado na bolsa da suspeita, um
óculos de grife, avaliado em
mais de R$ 400. Um dos militares percebeu que a marca
do produto estava impressa
na lente, e que, portanto, tratava-se apenas da armação,
não havendo lente de grau
no objeto, o que gerou suspeitas.
Um contato foi feito com
uma ótica, e ao serem passa-

13

Empresário morre em acidente na BR-116
O empresário Paulo Breno
de Sá, 60 anos, um dos proprietários da rede de postos
Itaúna, faleceu na noite de
sábado, 23, num acidente no
km 570 da BR-116, na chamada curva de Sacramento (distrito de Manhuaçu). O Saveiro que ele dirigia bateu no eixo
traseiro de uma carreta.
Paulo seguia na Saveiro,

placa HLD-7924 de Caratinga/MG, de Realeza para Caratinga quando colidiu com a
carreta Scania, placa MPL7915 de Laranjal/MG. A carreta era conduzida por Onildo
L. de Souza, 27 anos, que seguia de Camaçari (BA) com
destino a São Paulo.
O motorista da carreta contou que chovia no momento

do acidente. Ele disse que,
quando entrou na curva, o
semirreboque escorregou no
asfalto molhado e invadiu a
pista contrária. A camionete
se chocou contra um dos eixos traseiros e teve a frente
totalmente destruída.
O empresário não resistiu
aos ferimentos e morreu preso às ferragens. No automó-

vel viajava também um passageiro, que foi socorrido por
populares e encaminhado ao
hospital em Caratinga com ferimentos graves.
O Corpo de Bombeiros de
Manhuaçu esteve no local e
precisou cortar a lataria do
Saveiro para retirar o corpo
do empresário.
Everardo C. Sette

Paulo seguia na Saveiro, placa HLD-7924 de Caratinga/MG, de Realeza para Caratinga
quando colidiu com a carreta Scania, placa MPL-7915 de Laranjal/MG.

das as características da acusada, uma funcionária afirmou ter atendido uma cliente
com a mesma descrição, e
depois de conferir os produtos, a atendente deu falta de
uma armação com lentes de
demonstração, na mesma cor
e marca da que foi encontrada com a mulher.
A funcionária foi até a AISP
150 e reconheceu a suspeita
como sendo uma cliente atendida por ela ainda pela manhã. A jovem disse que a
mulher pediu para ver algumas armações, não comprou
nada e depois foi embora.
Durante a ocorrência, foi
constatado que a acusada é
advogada, o que inevitavelmente chamou a atenção dos
policiais e das vítimas. Ela
restituiu o valor dos produtos furtados no dia 14, foi
apresentada à Polícia Civil, e
liberada após o pagamento
de fiança.
Informações e fotos:
Rádio Muriaé

Advogada de 52 anos, moradora da cidade de Carangola,
foi detida na tarde (21), em Muriaé, acusada de furtar um
par de óculos em uma ótica, no centro da cidade.

PM apreende 35 quilos de maconha e haxixe
Ipatinga e lá, por volta das
quatro horas da madrugada,
pararam outro ônibus e as
duas pessoas foram presas e
a parte da droga encontrada.
A PM acredita que a droga
tenha vindo do Paraguai e
seria distribuída em Caratinga, Ipatinga e Governador
Valadares. A mulher que foi
presa nesta operação é de
Caratinga, segundo consta,

Neusa Maria Nonato, de 31 anos, viajava com
um homem identificado como Clebes dos Santos,
de 53, que afirma ser do Paraguai.

Uma operação especial da
Polícia Militar de Caratinga
apreendeu quase 35 quilos
de droga nas cidades de
Ipatinga e Caratinga e prendeu duas pessoas. Neusa
Maria Nonato, de 31 anos,
viajava com um homem identificado como Clebes dos
Santos, de 53, que afirma ser
do Paraguai. Eles foram presos na rodoviária de Ipatinga na madrugada de quarta-feira, 20, suspeitos de
participação no tráfico de
drogas.
A maconha estava divida
em duas bolsas. Uma mala
contendo 19 tabletes de maconha foi identificada em Ipatinga. A segunda só foi descoberta em Caratinga, ponto
final do trajeto do ônibus.
Quando todos os passa-

geiros desembarcaram, sobrou uma bagagem contendo 20 tabletes de maconha.
Clebes carregava ainda, preso a seu corpo, quatro tabletes de haxixe, que somaram
três quilos.
De acordo com o Capitão
Walter Soares, que comandou a operação, as prisões e
a apreensão da droga só foram possíveis com a ajuda de
denúncias anônimas que informaram a chegada deste
material de madrugada, através de um ônibus da viação
Presidente.
Por volta das 2 horas da
madrugada, os policiais interceptaram um ônibus na rodoviária de Caratinga, mas nenhum suspeito foi preso e
nenhuma droga encontrada.
Os militares seguiram para

uma moradora do bairro Santa Zita, e já tem passagem na
polícia por delitos de menor
proporção.
A Polícia Militar acredita
que alguém iria buscar a droga na rodoviária de Caratinga, mas com a movimentação
dos militares, ninguém apareceu.
TV Super Canal

Acidente entre moto e
Palio mata uma pessoa

O motociclista Adair de
Souza morreu num acidente
na tarde de domingo, 17, no
km 567 da BR-116, no distrito
de Dom Corrêa (Manhuaçu).
A moto em que ele estava
bateu num Palio.
De acordo com o registro,
Adair pilotava uma Honda
GRC 1302/Simonésia quando perdeu o controle da direção e atingiu o para-lamas
dianteiro do Fiat Palio, HED
8203/Manhuaçu. No impac-

to da colisão, Adair foi projetado por uns trinta metros
e caiu numa valeta de cerca
de um metro de profundidade.
O Corpo de Bombeiros de
Manhuaçu socorreu o motociclista. Ele teve fratura exposta na perna esquerda e
várias escoriações. Adair
morreu antes de dar entrada
na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Manhuaçu.
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ENTRETENIMENTO

Áries - 21/3 a 20/4 -O excesso de
trabalho pode provocar uma tendência à dramatização exagerada no
ambiente profissional. Tente manter
a calma e agir de modo racional.

Safari Escorregadio
O sujeito volta de um safari e comenta
suas aventuras com um amigo:
- Rapaz! Eu estava no meio da selva,
quando de repente ouço um barulho.
Olho para trás e vejo um leão enorme,
lambendo os beiços. Ele começa a vir em
minha direção e eu, a correr. O leão vem
logo atrás e quando sinto o bafo dele na
minha nuca, ele escorrega e eu aproveito
para me distanciar. O leão se levanta e
continua a me perseguir. Novamente,
quando sinto seu bafo, ele escorrega.
Nisso eu vejo uma casinha e quando estou indo para lá, sinto que o leão está
quase me alcançando. Ele escorrega novamente e eu consigo entrar na casa.
- Nossa, cara! Que loucura! - exclama o
amigo - Eu teria me borrado todo!
- E no que você acha que o leão escorregava?

Touro - 21/4 a 20/5 - Aumentada sua
sensibilidade, lhe deixando suscetível a todos os acontecimentos ao
seu redor. Escolha bem suas companhias.
Gêmeos - 21/5 a 20/6 - Tendência a
ultrapassar seus limites auto-impostos e expressar seus sentimentos
mais íntimos. Isso é bom para que
você se conheça melhor.
Câncer - 21/6 a 22/7 -Tendência é
que você se descontrole emocionalmente, principalmente em suas relações pessoais. Tente estabelecer
uma convivência tranquila.

Relógios Celestiais
Um cidadão morreu e foi para o céu.
Enquanto estava em frente a São Pedro
nos Portões Celestiais, viu uma enorme
parede com relógios atrás dele.
- O que são todos aqueles relógios? perguntou.
- São os Relógios da Mentira - respondeu São Pedro. - Todo mundo na Terra
tem um Relógio da Mentira. Cada vez que
você mente os ponteiros se movem mais
rápido.
- Que legal! De quem é aquele relógio
ali?
- É da Madre Teresa. Os ponteiros nunca se moveram, indicando que ela nunca
mentiu.
- E aquele ali, é de quem?
- É o do Leonardo da Vinci. Os ponteiros só se moveram duas vezes...
- E o Relógio do Carlinhos Cachoeira,
também está aqui?
- Ah! O do Carlinhos Cachoeira está
na minha sala.
- Ué - espantou-se o cidadão. - Por quê?
E São Pedro, rindo, respondeu:
- Estou usando ele como ventilador de teto.

CURIOSIDADES
ESPAÇO - Ao contrário do que pensa a
maioria das pessoas, um ser humano que
fosse lançado ao espaço sideral sem nenhuma proteção não explodiria, e tampouco congelaria. Na verdade, os cientistas
calculam que a exposição ao vácuo não
causaria nenhum dano imediato a uma
pessoa, desde que ela não tentasse trancar a respiração. Segurar o fôlego poderia
causar problemas nos pulmões, um efeito
semelhante ao que pode ocorrer com mergulhadores em grandes profundidades.
Fora isso, os efeitos previstos seriam queimaduras solares, uma leve descamação
da pele e dor de ouvido nos primeiros dez
segundos de “passeio” pelo espaço. A falta de oxigênio provocaria perda de consciência depois de um ou dois minutos, seguida finalmente pela morte por asfixia.
FRACTAL - Um fractal é uma forma geométrica que pode ser subdividida em partes menores, sendo que cada uma dessas
partes é uma cópia reduzida da forma inteira. Muitas estruturas matemáticas são fractais, e através delas consegue-se obter imagens irregulares e fragmentadas, muitas
delas impressionantes por sua complexidade e beleza. Formas fractais também estão presentes na Natureza e podem ajudar
a descrever muitos objetos do mundo real
que não correspondem a formas geométricas simples, como nuvens, montanhas,
costas litorâneas e a turbulência do ar.

HORÓSCOPO

Leão - 23/7 a 22/8 - Ótima oportunidade para manter contatos pessoais e profissionais. O período é benéfico também para viagens e novos projetos. Porém aja com calma.

SETE ERROS

Virgem - 23/8 a 22/9 - O convívio
com os amigos será complicado
neste período. Dificilmente o que
você espera será compatível com a
vontade dos outros, mas você não
deve ceder demais.
Libra - 23/9 a 22/10 - Poderá receber convite para partir para nova etapa em sua vida profissional. Analise
bem, principalmente se a mudança
irá trazer mais felicidade para você.
Escorpião - 23/10 a 21/11 - Aumentada sua capacidade de comunicação, porém convém se controlar, já
que a tendência é que você fale demais e cometa algumas gafes.
Sagitário - 22/11 a 21/12 - Volte sua
atenção para as questões materiais,
já que seu orçamento precisa ser protegido dos impulsos consumistas.
Cuidado com os “bons negócios”.
Capricórnio - 22/12 a 20/1 - Tendência a um relacionamento tenso com
os familiares. Procure relevar o que
for possível, já que a família nos complementa e dá muitas alegrias.
Aquário - 21/1 a 19/2 - Questões
ainda não solucionadas em seu íntimo podem ressurgir e fazer com que
suas emoções fiquem a flor da pele.
Evite julgamentos emocionais.
Peixes - 20/2 a 20/3 - Tome cuidado
para não exceder os limites alheios,
já que as emoções estarão afloradas. Curta o prazer de estar com as
pessoas que lhe são caras.
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Nasce Maria Victória filha do
Jogador Paulo Henrique Ganso
A filha do
jogador Paulo
Henrique Ganso, nem bem
nasceu e ja virou um dos bebês mais procurados pelas
celebridades.
Vários famosos
entre jogadores e artistas visitaram a maternidade onde nasceu a filha de ganso para
parabenizá-lo e não perderam a oportunidade de posar para fotos junto a menina.
Neymar não fez diferente e mais uma vez
mostrou a imprensa a excelente relação que
tem dentro e fora dos campos com o amigo
ganso. Sempre descontraído Neymar pegou
Victória no colo e posou para foto ao lado do
amigo.

John Travolta é processado
por gay que alega ter tido
encontros com ele
O ator John Travolta está sendo processado por um homem que afirma ter
tido encontros homossexuais com ele.
Em um livro, Robert Randolph narrou
os supostos encontros, mas acabou desmentido pelo astro de
cinema. Então, o escritor resolveu entrar na Justiça com um processo de difamação contra Travolta, alegando que ele e seu advogado fizeram declarações falsas sobre sua saúde mental, na tentativa de fazer com que o público não comprasse o livro.
Martin Singer, advogado do ator, chamou
o processo de “absurdo” e apontou que a
acusação se baseia em uma carta privada
enviada ao editor de um blog de fofocas. “Nós
pretendemos processar os advogados por
acusação maliciosa após a corte ter prontamente dispensado este processo sem fundamento”, disse o representante de Travolta
em um comunicado.
Segundo informações do jornal Extra, o
livro “You’ll Never Spa in This Town Again”
foi lançado em fevereiro deste ano, três meses antes de dois massagistas processarem
John Travolta por assédio sexual.
O ator é casado com a atriz Kelly Preston
desde 1991.

“Vai ser burro assim lá fora”,
diz marido de Piovani sobre
Bruno Gagliasso
Nesta semana, o surfista Pedro Scooby,
marido da atriz Luana Piovani, resolveu soltar o verbo no Twitter.
Inicialmente sem citar nomes, ele criticou
o ator Bruno Gagliasso, que terminou seu
casamento com Giovanna Ewbank, supostamente após ter traído a mulher com a modelo
Carol Francischini, que agora está grávida.
“O cara namora uma gata, gente boa, com
uma família incrível e vai engravidar outra?
PQP, vai ser burro assim lá fora! Tem q se
fu… mesmo”, escreveu Scooby.
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Logo depois, ao ser questionado por um
seguidor sobre quem falava, ele revelou: “Um
ator burro demais, que era casado com ’mó’
gata gente boa e traiu a mulher e engravidou
a amante! Bruno Gagliasso”.

Bomba! Aúdio de ligação
para emergência de Lindsay
Lohan é divulgado
Foi divulgado na sextafeira, 22, o aúdio da ligação
de emergência feita pelos
funcionários do hotel onde
Lindsay Lohan passou mal
no último dia 15. Na ligação,
um enfermeiro da equipe do
filme “Liz and Dick” classifica a situação como código
3, o que siginifica que ele
considerou a situação grave e que a equipe de paramédicos deveria usar sirenes. Segundo o TMZ, Lindsay havia se queixado de exaustão e a equipe do filme chamou
um médico particular para atendâ-la. Antes
de chegar ao local, ele pediu para alguém do
hotel checar como estava a atriz. Como ela
não atendeu quando bateram na porta do
quarto, o serviço de emergência foi chamado, e Lindsay foi atendida por paramédicos.

Você já ouviu falar no grupo One
Direction? Conheça os meninos do
grupo teen do momento!

havia ingerido bebida alcoólica antes de
dirigir. O jogador foi
multado e recusouse a fazer o teste do
bafômetro e o exame
de sangue.
Richarlyson participou da goleada do
Atlético-MG. Cerca
de 5h da madrugada,
o jogador teve o seu carro parado em blitz,
na avenida Olegário Maciel, uma das principais da capital mineira. O carro do jogador,
um Porsche Cavenne, chamou a atenção dos
policiais, já que estava com os faróis apagados.

Peões detonam Gretchen na sede
Léo Áquila teve um breve desentendimento com Gretchen. A conversa não foi
transmitida pelo programa ao vivo 24 horas,
disponibilizado pelo site oficial do programa, mas, após a discussão, o transex foi desabafar com os companheiros.
A modelo concordou que a convivência
no reality estava difícil. “Eu me sinto uma
intrusa aqui dentro. Parece que a casa é só
da Gretchen e da Viviane”, disse.
O performer afirmou se sentir da mesma
forma, o que estava tornando o ambiente bem
pesado. “Eu não me conformo com muitas
atitudes dela aqui dentro”, acrescentou a
apresentadora.
Ângela, que acompanhou toda a conversa, foi para a cozinha e se queixou com os
outros peões do excesso de desentendimentos no programa. Enquanto isso, Simone se
aproximou de Léo e tentou consolá-lo. “Eu
tenho medo da língua da Gretchen”, finalizou o transex.

Bomba: Apresentadora da Record
sofre crise nervosa e desmaio no
intervalo do Fala Brasil.

É impossível que você não tenha ouvido
falar sobre o grupo One Direction. Se você
nunca ouviu falar no grupo teen do momento, procure vídeos e músicas em outros sites, e verá que não vai esquecer dos refrões
de musicas que estão fazendo sucesso nas
paradas.
Além de bem ajeitados, de possuírem
sotaque britânico e de parecerem muito com
Justin Bieber, os garotos do One Direction
cantam sobre o amor.
Polêmica: A ascensão meteórica ao sucesso chamou atenção de uma banda americana que tem o mesmo nome. O grupo californiano processa a gravadora do One Direction e alega que usa o nome desde 2009 e
que a gravadora ignorou os avisos de que as
bandas têm o mesmo nome. Eles querem
US$1milhão em danos morais.

Com sinais de embriaguez,
Richarlyson perde carteira
de habilitação em BH
O volante Richarlyson teve sua Carteira
de Habilitação apreendid, em Belo Horizonte, depois da vitória do Atlético-MG no Brasileirão. O jogador foi parado em uma blitz da
Lei Seca na capital mineira e assumiu que
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Filha do ex
Jogador Edmundo
posa para
fotos sensuais
e mostra todo
talento
Ana Carolina é filha
do jogador Edmundo. A
garota está com 17 anos
e já fez um ensaio para o
jornal Extra para mostrar
a todos que cresceu.

Pedro Leonardo está bem
e se recuperando rápido,
afirma Regis Danese.
Regis Danese (38) deu ótimas notícias aos
seus fãs na tarde de quinta-feira, 21. Em sua
página oficial no Twitter, o cantor gospel
contou aos seus seguidores que levou a filha, Brenda (3) – que luta contra a leucemia,
para uma sessão de quimioterapia no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, e aproveitou
para visitar o cantor Pedro Leonardo (24).
“Oi pessoal. Hoje visitei o amigo Pedro
Leonardo, ele está bem, fiquei feliz, e a Brendinha também está passando bem nessa nova
quimioterapia”, escreveu no microblog.
Regis também usou a rede social para
mostrar algumas fotos da filha durante o tratamento. “Graça a Deus a Brendinha nunca
ficou em coma. O estado era grave, mas ela
não ficou em coma. Ela está bem, graças a
Deus”, acrescentou em resposta a um de seus
seguidores.
Brenda Danese foi diagnosticada com
leucemia durante uma viagem à Disney com
a família no fim de janeiro. Recentemente, a
menina permaneceu internada por cerca de
10 dias na UTI e recebeu alta hospitalar no
último dia 15 de junho. Já Pedro Leonardo
sofreu um grave acidente de carro no fim de
abril e acordou do coma após 30 dias internado. Atualmente, ele permence em recuperação no hospital.

Por R$ 150,00 ja dormi
até no chão, diz Nicole Bahls
em A Fazenda.

Carla Cecato e Roberta Pisa

A apresentadora do “Fala Brasil”, Roberta Piza, está tendo problemas nos bastidores
com sua colega de trabalho, Carla Cecato.
As duas andam se estranhando nos corredores da emissora.
De acordo com informações do jornalista
Fernando Oliveira, Roberta teve que ser socorrida por bombeiros e levada para atendimento médico por ter uma crise nervosa na
manhã de sexta-feira (22).
Comenta-se na emissora que há tempos
a jornalista e sua companheira de bancada,
Carla Cecato, têm um relacionamento difícil.
Minutos antes do jornal ir ao ar, Roberta
teve tremedeira, passou mal e chegou a desmaiar.

Nicole Bahls falou sobre
quando era panicat, no programa Pânico. Nicole Bahls e
Angela Bismarchi conversaram bastante durante a manhã
de quinta-feira (21), em A Fazenda 5, da Record. Durante o
bate-papo, a ex-panicat relembrou os tempos que trabalhou
como assistente de palco no
programa Pânico, atualmente
na Band. “Sei que quando colocava biquíni
e rebolava, as pessoas me condenavam. Mas
já tive que dormir no chão por causa de R$
150.”
“O povo acha que eu fico o dia inteiro
fazendo programa. Eu faço um personagem
para pagar as minhas contas. Para mim não é
fácil. No dia que eu perdi minha avó, no outro eu tinha que estar rebolando”, continuou.
Porém, a peoa disse que além das dificuldades que enfrentou quando era panicat,
também passou por bons momentos no programa: “fui feliz lá e aprendi muito. Não me
arrependo de nada. Graças a eles (produção
do programa Pânico) que estou aqui”.
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Comandante do 11º BPM de Manhuaçu Cel Luís Carlos Rhodes e o prefeito Sebastião Moreira Bastos em visita a Câmara Municipal de Lajinha por
ocasião de solenida de entrega de título de Cidadãos Lajienhense 2012
Foto Marcelo Trindade

Kaêsa Hermisdorff ao
lado do cantor Latino

Pastor Sávio Elias, na abertura
da EXPOAL DE Lajinha 2012

José Juca e sua esposa Tereza, filha do Sr Nélio do Prata, nossos amigos de longa data, vereador Arlindo
e sua esposa Maria das Graças, sendo homenageada pela Câmara de Lajinha

