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Adejair volta por determinação do STJ
O afastamento de
Adejair Barros não
teve fundamento
legal, disse Ministro
Ari Pargendler.

Ministro Ari
Pargendler
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Lula e Aécio vão se enfrentar

Eleição no município de Valadares é considerada estratégica para as duas legendas

X

Adejair Barros sorridente é reintegrado ao cargo de prefeito

O deputado federal Lael
Varella falou ao Jornal
das Montanhas e fez uma
análise da atual política
de Manhuaçu
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EDITORIAL

CHARGE

O Brasil tem urna eletrônica e daí?
O Brasil evolui em muitas coisas, mas em termos de democracia
estamos muito atrasados, principalmente nas pequenas cidades onde
grupos se organizam e enganam o povo, enquanto em cidades como
São Paulo onde o Lula impôs um candidato e em Belo Horizonte Dilma
colocou seu protegido e alicerçou com cabos eleitorais dos mais
competentes, só que nestas duas cidades o povo está mais politizado
e o tiro saiu pela culatra tanto em São Paulo quanto BH, os candidatos
de Dilma e Lula estão amargando uma grande rejeição, com chances
mínimas de chegarem a condições de disputar de fato o cargo, em São
Paulo, onde o PT tem os melhores quadros para disputar qualquer
cargo, vem um cacique e coloca de goela a baixo um candidato em
detrimento de outros com mais condições e isso, na minha opinião
coloca os militantes desanimados e de certo modo revoltados fazendo
até mudarem de lado, nossos políticos fazem tanta besteira que se
fosse em países avançados, todos eles que se acham donos do mundo,
já teriam encostado as chuteiras a muito tempo. Em nosso país a política
é tão desanimadora que em muitos municípios o povo vota porque é
obrigado, outro dia visitei uma cidade que tem quatro candidatos a
prefeito e o pior, na cidade os comentários são os mais desanimadores,
dizem que eles conseguem ser as piores pessoas para administrar a
cidade, “note bem o que vou dizer para o senhor, neste município não
se faz uma campanha por menos de 150 mil reais, e qual cidadão de bem
vai querer colocar esse dinheiro em jogo, arrecadação o povo sabe o
empresário doa, mas quer primazia nas licitações que deveria chamar
Ilícito Ações” disse Sr. Bebeto um ex-vereador do tempo em que
vereador não recebia remuneração. Como bem disse nosso interlocutor
nossas câmaras estão cheias de parlamentares que não sabem a função
de um vereador. Quantas leis inteligentes deixaram de ser elaboradas,
veja o caso de Manhuaçu, a cidade está quase um caos porque nossos
políticos dos últimos 30 anos não souberam preparar a cidade e hoje o
grande desafio do próximo prefeito é organizar o trânsito, resolver o
problema da saúde que é grave. Somente alguém bem antenado com
bom trânsito nos caminhos das verbas estaduais e federais poderá ter
sucesso. Mas infelizmente pode acontecer e se repetir velhas histórias
onde o prefeito fica 4 anos marcando passo e quando falta um ano
para o fim do mandato começa mostrar serviço para ganhar a reeleição
e depois babal. Existe uma cidade em Minas que ao tomar posse o
prefeito chamou seus amigos e parentes e várias empresas foram
organizadas, algumas foram preparadas antes, outras adquiridas de
terceiros e até uma alugada, moral da história em 4 anos todos ficaram
ricos, na justiça l e n t a m e n t e caminham os processos.
Há muitas pessoas que ocupam cargos que poderia ajudar bastante
as pessoas se não fosse a falta de amor ao próximo e nisto lembrei-me
do sermão profético proferido por Jesus que trata especificamente
sobre os sinais que apontariam para o fim de todas as coisas, existe um
que me chama a atenção de forma especial: trata-se daquele que fala
do esfriamento do amor. Jesus disse: “E por se multiplicar a iniquidade,
o amor se esfriará de quase todos” (Mateus 24.12).
Ora, a relação que Jesus apresenta entre a multiplicação do pecado
e o esfriamento do amor é absolutamente verdadeira. Na medida em
que cresce o pecado em suas mais variadas formas, da corrupção ao
crescimento da miséria social, da pornografia a todas as formas de
banalização sexual, da violência nos lares à violência urbana, do
individualismo exacerbado ao comportamento hedonista, esfria-se o
amor genuíno e sincero no ser humano. Isso se percebe claramente
nos mais jovens que trocaram o amor pelo sexo descompromissado;
entre os mais “maduros” que em nome de um nova “paixão” jogaram
na lata do lixo, cônjuges e filhos. Nas relações interpessoais onde o
lema de vida é “farinha pouco meu pirão primeiro”. Senão bastasse
isso os escândalos de corrupção que mais uma vez abalam o país têm,
em suas raízes raiz, o mesmo mal. Todos buscam o que é seu e nunca o
que é dos outros. A epidemia que hoje toma conta da nação não é a
corrupção – ela é apenas mais uma expressão de uma nação, onde a
iniquidade cresceu tanto que fez o amor emurchecer.
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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
Olá, é com muito prazer que vos
escrevo depois que em pesquisa vi
este site e página web, pois que
nesta notícia que eu vejo e leio na
vossa página web, me alegro de
saber que a humanidade está
fazendo algo que impera a melhoria
da comunicação e aproximação do
ser humano um com o outro por
meio da tecnologia da qual espero
que em tempos futuros todos
venham a se beneficiar com a forma
mais adequada de fazer os seres
humanos estarem mais próximos um
dos outros e acabar com o
obscurantismo e toda a ação do mal
a qual o ser humano muitos até
agora ainda estão empenhados e
suas mentes cativadas. Eu sou
jornalista. sim um profissional no
jornalismo. E espero que em tudo

alguns venham a mudar de suas
ideias fúteis e do obscurantismo em
que até hoje estão mergulhados e
principalmente os Africanos que
muitos deles e seus governos não
querem seguir o evoluir do homem
e sua ciência e mente e continuam
tornando seus povos e sociedade
cada
vez
mais
néscios,
obscurantistas, analfabetos e tudo
aquilo que não evolui o ser humano
e o torna ainda mais sem significado
ainda que humano metidos com a
ideologia das tradições e feitiçarias
e tudo quanto torna o homem
escravo de outro conforme vivem
muitos humanos.
Pois que a formação e a ciência e
a tecnologia torna o ser humano
mais evoluído e sai da sua condição
e estado de desagrado moral, físico,
mental reconhecendo realmente
que ele é uma obra engenhada por

um ser supremo, e foi feito
semelhante o ser supremo a fim de
fazer grandes obras de grandes
engenharias, pelo qual pode
desenvolver o seu meio social, rural,
e pessoal.
Por exemplo, vocês mesmo
analisem o caso de alguém que está
preso na crença das feitiçarias e
nisto se liga fazendo mal aos
outros, enquanto a ciência está a
evoluir cada vez mais, e estes tais
até mesmo se privam do bem e dos
seus direitos embora em certos
casos existam governantes maus
que privam seus concidadãos dos
seus direitos por serem maus e
malfeitores e obscurantistas.
Sou Norte Americano, mas
neste momento estou em Angola
Domingos Victorino
Agostinho.
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.

Aqui os eleitores ficam
sabendo tudo sobre as eleições
Nos últimos dias não se fala nada que o
momento político não entre na pauta, ainda
se escuta muito por aí sobre a Cici Magalhães
que pontua a frente de todas as pesquisas
de intenção de votos, o povo vê ,escuta, mas
ansiosamente espera a despretensiosa
pesquisa do Jornal das Montanhas é uma
sondagem patrocinada pelo Jornal das
Montanhas em respeito aos eleitores que
merecem informações precisa aquela que diz
a verdade, mais criteriosa e com técnicas que
mostram o candidato como ele está, é bom
dizer que a COPPEM acertou todas as
pesquisas que realizou até hoje aqui e na
região nas últimas eleições de 2008 e 2010

A volta de Adejair
Muito mais calmo e
sorridente Adejair
reassumiu a prefeitura
de Manhuaçu, todos
pensavam que faria
um
discurso
inflamado, mas ele
preferiu somente
agradecer os amigos e
familiares com um
muito obrigado, foi
vapt vupt, ao contrário
de seu primeiro pronunciamento, antes de
ser afastado pela segunda vez. Mas agora
parece que volta com mais gás e mais seguro
de seu dever, desejamos para o prefeito
Adejair boa sorte e que nestes meses que
faltam possa realmente conhecedor agora do
terreno em que pisa fazer algo que marque
sua trajetória na vida política de Manhuçu.

O povo unido jamais
será vencido
Muita gente está querendo entender o PT
de Manhuaçu que empunhava as bandeiras
e saía à luta, o PT necessita fazer uma reflexão
muito profunda e unir as três tendências a
favor de um candidato, pois estas divisões
não levam a nada só prejudica os candidatos
concorrentes, os não concorrente por um
motivo ou outro que neste momento não
disputam precisam ajudar a sigla a sair desse
sufoco, vamos lá petistas abraçar a
candidatura de Nailton e Dr. Guliver, afinal
foi discutido e aprovado, não é assim que
prega o PT?

Em Reduto os erros agora
serão colocados à prova
Dizem que em Reduto, erros cometidos
pelo atual prefeito estão deixando os
organizadores da campanha de cabelo em pé,
é que ele esqueceu depois que tomou posse
de muitas pessoas que o ajudaram e agora
chegou a hora da vingança, assim dizem

muitos eleitores que votaram e que agora
além de não votarem estão trabalhando
contra, e os dizem por todos os lados do
município que o povo experimentou e não
gostou da gestão do atual prefeito, e o povo
de Reduto não é bobo soube esperar e agora
chegou a vez dos verdadeiros donos do
poder despachar este gestor e colocar outro.
“Prefeito é assim se prestar fica se for ruim a
gente tira no voto” disse João do Peixe.

Qual candidato?
Qual candidato à Vereador teve sua moto
apreendida por estar pilotando sem lenço e
sem documento, e sem carteira de habilitação
que nem tem? É da imprensa? Hem? Hem?

500 mil na cadeia
É chocante, mas saber que no Brasil existem
hoje cerca de 500 mil pessoas cumprindo pena
nas prisões, não é brincadeira. Imagine cada
um deste presos, custando cerca de 3 mil
reais por mês aos nossos bolsos? E UM
PROFESSOR GANHA O QUE GANHA. POR
ISSO AS CADEIAS VÃO CONTINUAR
CHEIAS.

Jornais e Revistas
PODE: É possível fazer
propaganda eleitoral através de
revistas e jornais do dia
06.07.2012 até o dia 05.10.2012
(antevéspera das eleições).
Toda a propaganda eleitoral
divulgada nos jornais e revistas deve ser
paga. Desde as eleições de 2010, foi imposto
o limite de até 10 (dez) anúncios por veículo,
para cada candidato, em datas diversas. Mais
uma novidade que apareceu nas eleições
2010, e que continuará valendo para as
eleições 2012, é que agora deverá constar no
anúncio, de forma visível, o valor pago pela
publicação. Os responsáveis pelos veículos
de comunicação e os partidos, coligações e
candidatos que não respeitarem esta regra,
estarão sujeitos ao pagamento de multa,
entre R$ 1.000,00 e R$ 10.000,00, ou valor pago
pelo anúncio, se este for maior.
As limitações do tamanho da
propaganda continuam iguais:
• 1/8 para página de jornal padrão;
• ¼ para página de revista ou tabloide.
É PERMITIDA a divulgação de opinião
favorável a candidato, a partido político ou a
coligação pela imprensa escrita através de
matérias jornalísticas, desde que não seja
matéria paga. Porém, os excessos e abusos
serão investigados e punidos nos termos do
artigo 22, da Lei Complementar nº 64/90
(disponível aqui). É autorizada a reprodução
virtual das páginas do jornal impresso na
internet, desde que seja feita no sítio do
próprio jornal, independentemente do seu
conteúdo, devendo ser respeitado
integralmente o formato gráfico e o conteúdo
editorial da versão impressa, atendido, nesta
hipótese, o disposto no caput deste artigo.
NÃO PODE: Não é possível
a divulgação gratuita de
propaganda eleitoral nos
jornais e revistas.

Tire dúvidas sobre as
eleições municipais de 2012
Eleitor vai escolher candidatos a vereador
e a prefeito. Quem não votar, tem dois meses
de prazo após a eleição para justificar.
Confira abaixo respostas a algumas das
dúvidas mais frequentes de eleitores.
Quem é obrigado a votar?
O voto é obrigatório para todos os
brasileiros com mais de 18 anos e menos de
70. Estrangeiros naturalizados brasileiros
também são obrigados a votar. Para quem
tem entre 16 e 18 anos e para quem tem mais
de 70, o voto é facultativo, assim como para
os analfabetos.
Quem ainda não tirou o título de eleitor
poderá votar nestas eleições?
Para votar, é necessário ter tirado o título
de eleitor, embora no dia da votação baste
apresentar um documento com foto (como
carteira de identidade ou carteira de
motorista). O prazo para requisitar o
documento a tempo de votar na eleição deste
ano acabou em 9 de maio. Portanto, quem
não tinha o título e não o pediu até essa data,
não poderá votar nas eleições deste ano.
Como deve proceder quem está com o título
de eleitor cancelado?
O título de eleitor pode ser cancelado pela
Justiça Eleitoral em algumas situações. Por
exemplo: quando a pessoa deixa de votar e
não justifica a ausência em três votações
seguidas (a justiça eleitoral considera cada
turno como uma votação), quando há
suspeita de duplicidade do título e quando
o eleitor não comparece à revisão de
eleitorado. Quem estiver com o título
cancelado, deve procurar o cartório eleitoral
de sua região para solucionar as
pendências. Nos casos de quem não
compareceu às últimas votações, será
necessário quitar uma multa.
Ainda dá tempo de transferir meu título
de cidade?
Não. O prazo para pedir transferência de
domicílio eleitoral acabou em 9 de maio. Para
votar nestas eleições, o eleitor que se mudou
terá que comparecer à cidade onde está
registrado seu título.
Como faço para saber meu local de votação?
O TSE oferece na sua página na internet a
consulta dos locais onde cada eleitor votará.
O endereço é este: http://www.tse.jus.br/
eleitor/titulo-e-local-de-votacao/consultapor-nome. Se persistir a dúvida, o eleitor deve
procurar o cartório eleitoral da região.
Quem mora no exterior também deve
votar?
Aqueles que moram no exterior, mas têm
domicílio eleitoral no Brasil, devem justificar
a ausência nas eleições até 30 dias depois de
retornarem ao país. O eleitor que morar fora e
tiver o título eleitoral cadastrado no exterior
só pode votar para presidente da República,
em postos nas embaixadas e consulados.
Como este ano não tem eleição para
presidente, esse eleitor não vota nem precisa
justificar.
E quem estiver viajando no dia das
eleições?
Os eleitores que estiverem fora de seu
domicílio eleitoral no dia da votação, seja em
viagem no Brasil ou no exterior, devem
justificar sua ausência. Os cartórios eleitorais
deixam à disposição dos eleitores os
formulários de justificativa. O formulário
Requerimento de Justificativa Eleitoral
também pode ser obtido, no site do Tribunal

Superior Eleitoral. O prazo para justificativa
é de até dois meses depois da votação. No
caso de quem ainda estiver no exterior mesmo
depois de decorridos os dois meses, o prazo
para justificar passa a ser de um mês após o
retorno ao Brasil.
Qual é a punição para quem não votar e
não justificar a ausência?
Para quem perde o prazo da justificativa, a
Justiça Eleitoral aplica uma multa, de
aproximadamente R$ 3, mas pode ser
multiplicada até por dez vezes, de acordo com
decisão do juiz eleitoral. Quem deixar de votar
e justificar por três votações seguidas (cada
turno é considerado uma votação) tem o
título de eleitor suspenso.
Quais são as consequências para quem
tem o título suspenso?
Nesse caso, a pessoa fica impedida de se
inscrever em concurso ou prova para cargo
público ou ser empossado na função. Os
empregados no serviço público não podem
receber salário. Não é possível obter
empréstimos em bancos mantidos pelo
governo, tirar passaporte, carteira de
identidade nem renovar matrícula em
estabelecimento de ensino oficial. Também
não pode votar.
Como fazer para regularizar a situação
eleitoral?
Basta procurar um cartório eleitoral e quitar
os débitos. O prazo para regularizar a situação
eleitoral a tempo de votar ainda nestas
eleições era 9 de maio. Quem não regularizou
o título até essa data, não poderá votar nestas
eleições.
Quais documentos são necessários para
votar?
O eleitor deve levar para o dia da votação
pelo menos um documento de identificação
com foto. Serve carteira de motorista, carteira
de identidade ou passaporte, por exemplo.
Levar o título de eleitor não é obrigatório.
Mesmo com o título em mãos, o eleitor deve
apresentar também o documento de
identificação com foto.
Qual são os dias e horários da votação?
No primeiro turno, a eleição é dia 7 de
outubro. No segundo turno (se houver), dia
28 de outubro. Nos dois dias, a votação
começa às 8h e termina às 17h. Quem já estiver
na fila às 17h vai poder votar, mesmo se chegar
à urna depois desse horário.
Qual é a ordem de votação?
Nestas eleições, no primeiro turno, o eleitor
vai votar em dois candidatos. Primeiro, vai
digitar o número do candidato a vereador
(cinco algarismos). Depois, o do candidato a
prefeito (dois algarismos).
Haverá urna biométrica em todas as
cidades?
Não. A urna biométrica, que permite a
identificação do eleitor por meio de
impressões digitais, vai ser usada em
aproximadamente 300 municípios, de acordo
com levantamento do TSE. Cerca de 7,5
milhões de eleitores vão usar o dispositivo
nestas eleições.
O eleitor que não votou nem justificou no
primeiro turno pode votar no segundo turno?
O eleitor pode votar normalmente no
segundo turno, mesmo que não tenha votado
no primeiro. Mas terá de justificar a ausência
no primeiro turno. A justificativa relativa ao
primeiro turno pode ser feita até o dia 6 de
dezembro nos cartórios eleitorais.
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Deputado Dr. Wilson Batista tem projeto
de lei para o SUS fazer reconstrução
mamária imediata em casos de câncer
A reconstrução mamária imediata em
casos de câncer como procedimento padrão
do Sistema Único de Saúde (SUS) e a
preservação da fertilidade em pacientes
submetidos ao tratamento da doença. Essas
foram as propostas discutidas em audiência
pública promovida pela Comissão de Saúde.
O pedido para o encontro foi do deputado Dr.
Wilson Batista (PSD).
Segundo o presidente da Sociedade
Brasileira de Mastologia (SBM – Regional de
Minas Gerais), João Henrique Reis, na mesma
cirurgia que é retirado o tumor cancerígeno, é
preciso realizar a reconstrução mamária. Essa
reparação imediata tem impacto significativo,
do ponto de vista emocional e psicológico,
na paciente.
Autor do Projeto de Lei (PL) 2,710/11, que
tem o objetivo de obrigar a prática pela rede
conveniada ao SUS em Minas Gerais, o
deputado Dr. Wilson Batista afirma que a
proposta exigirá que profissionais
acrescentem no prontuário da paciente o
motivo pelo qual não estão indicando a
reconstrução mamária imediata, dando a
oportunidade à mulher de procurar outro
médico, se ela desejar. O projeto aguarda
parecer na Comissão de Constituição e Justiça,
que solicitou informações à Secretaria de
Estado de Saúde.
FERTILIDADE – Os participantes da
reunião também falaram sobre técnicas de

Dr. Wilson Batista afirma que a proposta exigirá
que profissionais acrescentem no prontuário da
paciente o motivo pelo qual não estão indicando
a reconstrução mamária imediata

preservação de gametas e de reprodução
humana assistida no caso de pacientes que
ficam inférteis em decorrência de tratamentos
de câncer. O assunto é objeto do PL 2.811/12,
do deputado Dr. Wilson Batista. Segundo o
parlamentar, a ideia da matéria é garantir o
acesso pelo SUS a esses procedimentos.
Conforme o diretor-científico da Clínica
Pró-Criar e especialista em fertilidade, Ricardo
Marinho, há programas de reprodução na rede
pública. “Porém são voltados para tratamento
de infertilidade em geral. Pacientes da área
oncológica precisam de prioridade”, afirmou.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SIMONÉSIA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.385.120/0001-10 - E-mail: pmsim@uai.com.br

Lula e Aécio vão se enfrentar
Eleição no município é considerada
estratégica para ambas as legendas
Principal cidade do Vale do Rio Doce,
Governador Valadares se prepara para uma
campanha de peso, reproduzindo a rivalidade
histórica entre PT e PSDB e com a presença
das principais lideranças nacionais das duas
legendas. Tanto a candidata à reeleição, a
prefeita petista Elisa Costa, quanto seu
principal adversário, o tucano Augusto
Barbosa, devem contar com a militância dos
maiores cabos eleitorais dos dois partidos: o
ex-presidente Lula (PT) e o senador Aécio
Neves (PSDB).
A cidade é considerada estratégica para as
duas siglas, que buscam fazer o maior número
de prefeitos nos municípios com mais de 50
mil eleitores visando a disputa de 2014.
Para derrubar a administração petista,
Barbosa, que já foi vice-prefeito, quer
incorporar o discurso do ex-governador Aécio
Neves e promete fazer um choque de gestão
em Valadares. "Vamos retomar os rumos do
governo, que foram interrompidos nessa
desastrosa administração petista em
Valadares. Daremos prioridade à saúde
preventiva, que foi completamente
abandonada na atual gestão", frisou Barbosa.
A presença de Aécio nas ruas da cidade é
dada como certa pelo tucano, que, em troca,
promete reforçar os discursos o apoio à
candidatura de Aécio à Presidência da
República em 2014.
Barbosa também deve contar com o apoio
direto do governador Antonio Anastasia,
responsável por dar continuidade à terceira
fase do choque de gestão, iniciado pela
administração de Aécio Neves nos dois
mandatos anteriores.

O MUNICÍPIO DE SIMONÉSIA, CNPJ nº 18.385.120/0001-10 torna
público que realizará licitação na modalidade INEXEGIBILIDADE para
credenciamento de veículo cadastrado na condição de Taxi para prestar
serviços à Prefeitura Municipal de Simonésia, com abertura marcada
para 21-08-2012, 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.
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 359/2012.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 67/2012
O MUNICÍPIO DE SIMONÉSIA, CNPJ nº 18.385.120/0001-10 torna
público que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL
para contratação de empresa especializada para prestação de serviços
de manutenção de equipamentos odontológico e médico hospitalar, neste
Município, com abertura marcada para 22-08-2012, às 13:30 horas. O
edital completo poderá ser obtido na sede da Prefeitura de Simonésia,
na Praça Getúlio Vargas, 50, Centro, Fone: (0xx) 33-3336-1235.
Claudio Márcio Geraldo Costa
Pregoeiro

Praça Getúlio Vargas, 50 - Fone: (0xx33) 3336-1235 Fax: (33) 3336-1269 - CEP- 36930-000 - Simonésia – Minas Gerais

Aliança. Sem a participação direta da
presidente Dilma Rousseff - ela disse que não
fará campanhas de rua - a prefeita Elisa Costa
se valerá da grande aprovação do governo
federal para conseguir votos e tentar se
reeleger. Os programas sociais, como o Minha
Casa, Minha Vida, farão parte do mote de
campanha da petista, segundo o seu
candidato a vice, Ronaldo Perim.
Com o companheiro de chapa do PMDB maior partido da base de Dilma -, a petista
garantirá em seu palanque a presença do expresidente Lula e do vice-presidente da
República Michel Temer (PMDB). Segundo
Perim, os dois caciques devem investir pesado
para que a cidade continue nas mãos do PT.

Brasil terá 5.405 vereadores a mais
Por Devair G. Oliveira

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº358/2012.
INEXIGIBILIDADE Nº 09/2012

A prefeita Elisa Costa (PT) deve contar
com a presença de Lula em sua campanha

Quase 100% das Câmaras municipais
aumentaram o número de vereadores, o
aumento do número de vagas em disputa
nesta eleição levou a uma explosão de
candidatos a vereador pelo país.
Com a mudança na Constituição em 2009
pelo Congresso permitindo mais cadeiras nos
Legislativos municipais. A ampliação passa
a valer neste ano: serão eleitos 5.405
vereadores a mais do que em 2008.
As novas vagas impulsionaram o crescimento
do número de interessados em ocupar o cargo:
87 mil a mais do que há quatro anos.
Em Manhuaçu muitos candidatos fizeram
a opção por dois motivos, um pelo aumento
de 5 vereadores e o outro pelas vagas deixadas
por três vereadores que se candidataram a
prefeito e vice.
Nas cidades em que a Câmara cresceu, o
número médio de candidaturas subiu 45%. Nos
municípios sem aumento, a alta foi de 19%.
Também pode ter pesado no crescimento

de candidaturas a evolução nos últimos anos
dos salários de vereador, que subiram na
esteira dos reajustes do Congresso.
"Ser vereador passou a ser um bom
negócio", afirma o próprio representante da
categoria, Sebastião Misiara, presidente
interino da União de Vereadores do Brasil.
Para o presidente da Confederação Nacional
dos Municípios, Paulo Ziulkoski, as novas
vagas são a maior razão do boom de
candidatos.
Com mais cadeiras, cresce também o teto
de candidatos que cada partido pode
inscrever. Uma sigla sem aliados pode lançar
uma vez e meia o número de vagas da Câmara.
Uma coligação pode candidatar duas vezes a
quantidade.
Apesar de ser favorável a mais
representação nas Câmaras, Ziulkoski alerta
para o risco de que isso sobrecarregue os
orçamentos municipais. Sua entidade calcula
que as Casas custem hoje
R$ 10 bilhões anuais ao país.
Fonte: TSE
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O deputado federal Lael Varella falou ao Jornal das
Montanhas e fez uma análise da atual política de Manhuaçu
“Vejo a atual política de
Manhuaçu com bons olhos,
porque há três candidatos e
o eleitor de Manhuaçu vai
saber discernir um candidato
do outro, porque na vida não
se julga isolado, na vida a
gente compara e comparando
as qualidades dos candidatos
o povo vai ver que o Renato
da Banca é o que tem mais
condições, está mais
preparado para administrar o
dinheiro público porque o
dinheiro pertence ao povo e o
povo tem que saber escolher
quem vai administrar o seu
dinheiro com a devida
responsabilidade porque na
verdade a divisão de riquezas
se faz não é tomando
patrimônio de alguém e
passando para outro e sim
transformando os impostos
arrecadados em assistência
social em bens públicos. A

prefeitura é que arrecada e
administra este dinheiro ainda
que venha do governo
estadual ou federal, em minha
opinião um dinheiro muito
sagrado. Este dinheiro é para
fazer o beneficio àquelas
pessoas menos favorecidas
na sociedade, o rico pode
procurar um médico, por
exemplo, em BH, RJ, ES ou até
nos EUA, mais quem não
pode tem que ter a assistência
aqui, então eu acho que o
Renato da Banca, está bem
preparado para administrar a
cidade de Manhuaçu por
tantas controvérsias que tem
tido no passado com tantos
candidatos à prefeito na
história da cidade. Temos do
outro lado, adversário que já
foi prefeito e sabe o tumulto
que fez com dinheiro do povo
e eu não estaria aqui à toa, eu
estou aqui porque vi que o

Renato da Banca tem as
melhores condições de
administrar o dinheiro do
nosso povo, juntamente com
Maria Imaculada que é sua
vice”. Na oportunidade falou
das cidades onde está
apoiando candidatos a
prefeito sendo elas Aimorés,
Resplendor,
Lajinha,
Manhumirim,
Reduto,
Manhuaçu apoia o Renato e
a Imaculada, e em Muriaé onde
seu Filho é candidato a viceprefeito, e em muitas outras.
E para finalizar deixou um
recado às pessoas que
confiam e gostam do Lael
Varella? “Eu penso que cada
um dos que confiam em mim
pode estar certo que eu não
estaria ao lado do Renato da
Banca e Imaculada se eles não
fossem
os
melhores
candidatos para administrar o
dinheiro do povo de

Tuca, Mário Júnior, Dep. Lael Varella, Renato da Banca, Dep.Sebastião Costa e Maria Imaculada

Manhuaçu, estou ao lado
deles porque vejo neles
qualidades, experiência,
responsabilidade, ética, isso é
o que precisamos, agora é
uma hora muito importante de

decisão o povo de Manhuaçu
vai escolher o destino de sua
cidade, para nós podermos
dizer aos nossos netos e eles
falarem a mesma coisa de nós
o que falamos de nossos avós

que deixaram uma cidade boa
para nós eles construíram e
nós temos que ter cuidado
hoje, se não amanhã nossos
netos terão vergonha de
nosso passado”. Disse Lael

Adejair volta por determinação do STJ
Por Devair Guimarães de
Oliveira
O afastamento de Adejair
Barros não teve fundamento
legal, disse Ministro Ari
Pargendler.
Sabemos
que
são
complicadas as decisões
judiciais, se mesmo os juízes,
advogados, não são precisos
em suas decisões, imagine
nós que não entendemos
muito de leis. Preferimos ficar
com a palavra de Deus que
em Jeremias 17:5-7 assim diz
o SENHOR: Maldito o homem
que confia no homem, e faz
da carne o seu braço, e aparta
o seu coração do SENHOR!
Porque será como a
tamargueira no deserto, e não
verá quando vem o bem;
antes morará nos lugares
secos do deserto, na terra
salgada e inabitável. Bendito
o homem que confia no
SENHOR, e cuja confiança é
o SENHOR.
Não
estamos
aqui
discutindo o mérito da
questão e sim as decisões,
imagine se Adejair fosse
candidato a prefeito, nestas
alturas sua campanha estaria
totalmente comprometida, ele
tinha acabado de assumir a
prefeitura depois de cumprir
um longo afastamento de 6
meses, onde ficou prisioneiro
de si mesmo dentro de casa
sem sair na rua. De outro lado
o Renato da Banca foi
também
duramente
prejudicado, pois só virou
candidato depois que
assumiu de novo a prefeitura,
planejou fazer uma campanha
mostrando sua capacidade

administrativa à frente da
prefeitura, e agora ele é
afastado, tenha certeza isso
vai mudar o rumo da política
de Manhuaçu, esperamos
que o povo saiba refletir bem
e que Manhuaçu possa
ganhar e que tudo isso não
interfira na disputa do
executivo.
O Presidente do Superior
Tribunal de Justiça (STJ),
Ministro Ari Pargendler,
determinou a reintegração de
Adejair Barros ao cargo de
prefeito de Manhuaçu. A
nova decisão foi divulgada
no início da noite de sextafeira, 20. O Ministro Ari
Pargendler foi enfático em
sua decisão e chamando
atenção para o fato de
estarmos em um processo
eleitoral onde não se pode
ficar afastando o prefeito
prejudicando o cumprimento
de seu mandato, garante o
retorno do chefe do
executivo de Manhuaçu
praticamente garantindo que
ele cumpra todo o seu
mandato, a não ser que
surjam novos casos graves.
O ministro Ari Pargendler
explica sua decisão em
suspender a liminar que
afastou Adejair Barros que “a
norma supõe prova suficiente
de que o prefeito possa
dificultar a instrução
processual e sua aplicação
deve ser ainda mais estrita
quando se trata de
afastamento de titular de
mandato
eletivo,
considerada
a
temporariedade do cargo e a
natural demora na instrução
da ação”. Ele ainda diz que

suspensão do exercício do
cargo eletivo, a ponto de
comprometer todo o mandato
antes
do
respectivo
julgamento”.
Os advogados de Adejair
Barros recorreram ao Superior
Tribunal de Justiça alegando
que o novo afastamento
tratava-se de uma situação
inteiramente descabida.
O Ministro do STJ
determinou a intimação com
urgência da decisão ao
Tribunal de Justiça de Minas

O Presidente da Câmara Renato reintegrou
Adejair Barros ao cargo de prefeito

se não tiver fundamento,
como foi no caso de
Manhuaçu, “o afastamento
pode constituir uma indevida
interferência do Poder
Judiciário,
causando
instabilidade política”.
O ministro considerou que
o caso tem um fato mais sério,
tendo em vista que Adejair
Barros já foi afastado do
cargo de Prefeito por decisão
proferida, em outra ação civil
pública, pelo mesmo juiz. O
afastamento foi limitado, pelo
Superior Tribunal de Justiça,
a 180 dias e terminou em 11
de junho, dupla punição
“Estando próximo de retornar
ao cargo, o Ministério
Público de Manhuaçu ajuizou
outra ação civil pública por
ato
de
improbidade
administrativa,
sendo
deferido novo afastamento”.

Para decidir, o Presidente
do STJ argumentou que a
nova ação teve como
fundamento
atos
administrativos anteriores à
data em que a primeira ação
civil pública foi proposta.
Na prática, ele classificou
que a segunda ação foi
calculada para que, tão logo
acabasse o prazo do primeiro
afastamento, ele fosse
afastado de novo. “A se
admitir o fracionamento (…)
em demandas dessa natureza,
o efeito prático será o de
outorgar ao juiz de direito,
numa ação cível, o poder de
cassar o mandato popular,
que está afeta ao juiz eleitoral.
Com efeito, tantos os
alegados
atos
de
improbidade, tantas serão as
ações, cada uma delas
resultando num período de

Gerais e à 2ª Vara Cível de
Manhuaçu comunicando a
suspensão da liminar.
Tão
logo
foram
informados, o Presidente da
Câmara Jorge Augusto
Pereira reintegrou Renato
como presidente da Câmara
e logo a seguir este
reintegrou Adejair Barros ao
cargo de prefeito, enquanto
o vereador Rômulo do Carmo
Rodrigues voltou à condição
de suplente.
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Candidatos de Manhuaçu
PREFEITOS E
VEREADORES

CICI
MARIA APARECIDA
MAGALHAES BIFANO
15 - PMDB
SOMOS MAIS MANHUACU

NAILTON HERINGER

RENATO DA BANCA

NAILTON COTRIM
HERINGER
12 - PDT
RENOVAÇÃO E PROGRESSO

RENATO CESAR VON
RANDOW
23 - PPS
MANHUAÇU EM BOAS MÃOS

197 CANDIDATOS PARA 15 VAGAS DE VEREADOR

CANTINHO DE FÉ
por

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

Triste e pensativo
O filósofo italiano Giordano Bruno dizia que "todo
homem é triste quando pensa". Li uma estatística que
me deixou assim: tanto triste quanto pensativo: "entre
1881 e 1891, cada crente (salvo, no Brasil) conduziu a
Cristo 62 novos crentes. Entre 1891 e 1901 essa
proporção caiu para 7,13. Entre 1901 e 1911 a proporção
foi de 4,6. Entre 1911 e 1921 a proporção foi de 1,92.
Entre 1921 e 1931 a proporção foi de 1,4. Entre 1931 e
1941, a proporção foi de 1,3.
A partir de 1941, iniciou-se o terrível decréscimo,
sendo necessários 27 crentes para se ganhar mais um.
Em 1989 teriam sido necessários 212 crentes para se
ganhar um novo convertido".
Por que nossos esforços nos oferecem tão poucos
resultados? Quais são os inimigos da evangelização?
Há muitos, certamente. Mas à primeira vista podemos
identificar entre eles o raquitismo espiritual de alguns
crentes, o materialismo de outros e o analfabetismo
bíblico de muitos.
Em geral, os apóstolos são tomados como modelo de
evangelistas. Toda igreja consciente, hoje, gostaria de
repetir o sucesso inegável da igreja primitiva.
Parodiando Amélia, "aquilo sim é que era" igreja; ela
não diminuía, mas "se multiplicava"! Qual era o segredo
deles? A mim me parece que a diferença essencial
entre eles e nós é a motivação. Em O Jornal Batista de
26-01-92 foi publicada uma entrevista com o Pr. Hygino
Teixeira de Souza, que recém-completara 100 anos de
existência. A certa altura, o entrevistador lhe perguntou:
"O senhor nota alguma diferença entre os crentes de
hoje e os de antigamente?". Todos imaginavam que o
centenário obreiro iria responder que os costumes estão
mais frouxos, as roupas menos decentes, etc., mas ele
respondeu: "O testemunho antigamente era mais
vibrante. Hoje o povo está muito acomodado, em que
pesem tantas oportunidades que Deus tem oferecido à
igreja".
Que o Senhor nos ajude a recuperar a alegria
contagiante de ser crente!

COLIGAÇÃO ALIANÇA
Nome do Candidato .............................................................. Nome para urna ...............................................
VANDERLEI GONCALVES RIBEIRO ....................................... VANDERLEI GONCALVES ................................
VANDERLEI GOMES DA SILVA ............................................... VANDERLEI PINTOR ........................................
VALDEMIR MENDES MARCELINO ........................................ VALDOMIRO DA PETRINA ...............................
SIVANIR BENTO DA COSTA .................................................. SIVANIR ............................................................
SALVADOR LOPES DE CARVALHO ........................................ SALVADOR ........................................................
RONALDO VIEIRA GOMES .................................................... RONALDINHO ..................................................
ROGERIO FILGUEIRAS GOMES ........................................... ROGERINHO FILGUEIRAS ..............................
RAUL PEDRO BARBOSA ....................................................... SARGENTO RAUL ............................................
PAULO CESAR ALTINO .......................................................... PAULO ALTINO .................................................
OSMARINO VIEIRA DOS REIS .............................................. OSMARINO ......................................................
NILSON D’ANGELO LABANCA .............................................. DANGELO MOVEIS USADOS ..........................
NICOLINA APARECIDA DE OLIVEIRA ................................... NICOLINA .........................................................
NEUZA MARIA DE OLIVEIRA ................................................. NEUZA DO MINEIRAO .....................................
MARLI PEREIRA ..................................................................... MARLI ...............................................................
MARILIA NASCIMENTO DA SILVA PEREIRA ........................ MARILIA ESPOSA DO LUÇAO .........................
MARIA CELIA FERNANDES .................................................. MARIA CELIA ....................................................
MARGARIDA BRAGA MARCOS ............................................ MARGARIDA DO HOSPITAL ............................
JOSE MARIA FERREIRA ....................................................... ZE MARIA O MISTERBIM .................................
JOSE CARLOS PIRES ............................................................ ZE CARLOS BELEZA ........................................
JOSE ANTONIO DA ROCHA .................................................. JOSE ANTONIO ................................................
JOAO BATISTA RAMOS .......................................................... JOAOZINHO .....................................................
GLAUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA ..................................... GLAUCIA ...........................................................
FERNANDO RIBEIRO RITA ................................................... FERNANDO DA POLICLINICA .........................
ELZILAINE ALVES CONCOLATO SALLES .............................. BRANCA ...........................................................

Número .................
22333 .....................
22580 .....................
20610 .....................
22450 .....................
22800 .....................
28123 .....................
22345 .....................
28223 .....................
22222 .....................
22500 .....................
22234 .....................
22013 .....................
22123 .....................
28150 .....................
20522 .....................
22150 .....................
20012 .....................
20113 ......................
22444 .....................
28630 .....................
20222 .....................
20120 .....................
22111 ......................
20000 .....................

Partido ...................................................... Coligação
PR............................................................... ALIANÇA
PR............................................................... ALIANÇA
PSC ............................................................ ALIANÇA
PR............................................................... ALIANÇA
PR............................................................... ALIANÇA
PRTB .......................................................... ALIANÇA
PR............................................................... ALIANÇA
PRTB .......................................................... ALIANÇA
PR............................................................... ALIANÇA
PR............................................................... ALIANÇA
PR............................................................... ALIANÇA
PR............................................................... ALIANÇA
PR............................................................... ALIANÇA
PRTB .......................................................... ALIANÇA
PSC ............................................................ ALIANÇA
PR............................................................... ALIANÇA
PSC ............................................................ ALIANÇA
PSC ............................................................ ALIANÇA
PR............................................................... ALIANÇA
PRTB .......................................................... ALIANÇA
PSC ............................................................ ALIANÇA
PSC ............................................................ ALIANÇA
PR............................................................... ALIANÇA
PSC ............................................................ ALIANÇA

COLIGAÇÃO JUNTOS SOMOS MAIS
Nome do Candidato .............................................................. Nome para urna ...............................................
VANIA ROSA RODRIGUES RAMOS ...................................... VANIA ................................................................
THIAGO BEZERRA DA SILVA ................................................. THIAGO TCHÊ .................................................
SEBASTIAO FREITAS MONTEIRO ........................................ TATAO ................................................................
SARA LUCIA DELOGO BRANDAO ........................................ PROFESSORA SARA BRANDAO ....................
PAULO ROBERTO SIMAO ...................................................... PAULINHO ROXINHO .......................................
OSVALDO DE OLIVEIRA CARVALHO JUNIOR ...................... VADIM ...............................................................
ONOFRE JANUARIO DA SILVA .............................................. DIONIZIO ..........................................................
ODAIR CRUZ BONIFACIO ..................................................... ODAIR DO POSTO ...........................................
NELSON DE ABREU .............................................................. NELSON DA AMBULANCIA .............................
MARLENE VARDILINA DE SOUZA MACHADO ..................... MARLENE DA VILA DE OLINDA .......................
MARIA DAS GRAÇAS FERREIRAS ....................................... MARIA DA CASA AZUL ....................................
JOSE PEDRO MUNIZ ............................................................ ZE DO SAAE .....................................................
JOSE NILTON DE OLIVEIRABARBOSA ................................. ZE NLTON DO AÇOUGUE ...............................
JOSE LUIZ GOMES ................................................................ JOSE LUIZ DA CINDERELA .............................
JOSE LIMAS BRANDAO ......................................................... ZECA DO ORONIDIO .......................................
JOSE CARLOS FRUTUOSO .................................................. ZE DO PIROCA .................................................
JOAO GONÇALVES LINHARES JUNIOR ............................... JUNINHO LINHARES .......................................
JOACIR ALVES NOGUEIRA ................................................... JOACIR .............................................................
JAIME RODRIGUES FERREIRA ............................................ JAIMINHO .........................................................
GILSON CESAR DA COSTA ................................................... GILSON .............................................................
ELIANE MARCIA DA SILVA FREITAS ...................................... ELIANE DA MATINHA .......................................
CLEBER DA PENHA BENFICA .............................................. CLEBER DA MATINHA .....................................
CARLOS CLEMENTE DOS REIS ........................................... CARLOS CLEMENTE .......................................
ARLETE FILGUEIRAS DE OLIVEIRA ...................................... ARLETE ............................................................

Número .................
27155 .....................
65104 .....................
17150 .....................
65555 .....................
27111 ......................
27426 .....................
27000 .....................
27620 .....................
27666 .....................
27882 .....................
27667 .....................
65123 .....................
27147 .....................
65222 .....................
27602 .....................
17800 .....................
27345 .....................
27027 .....................
27222 .....................
27777 .....................
65999 .....................
27223 .....................
27123 .....................
19670 .....................

Partido ...................................................... Coligação
PSDC ................................... JUNTOS SOMOS MAIS
PC do B ................................ JUNTOS SOMOS MAIS
PSL ...................................... JUNTOS SOMOS MAIS
PC do B ................................ JUNTOS SOMOS MAIS
PSDC ................................... JUNTOS SOMOS MAIS
PSDC ................................... JUNTOS SOMOS MAIS
PSDC ................................... JUNTOS SOMOS MAIS
PSDC ................................... JUNTOS SOMOS MAIS
PSDC ................................... JUNTOS SOMOS MAIS
PSDC ................................... JUNTOS SOMOS MAIS
PSDC ................................... JUNTOS SOMOS MAIS
PC do B ................................ JUNTOS SOMOS MAIS
PSDC ................................... JUNTOS SOMOS MAIS
PC do B ................................ JUNTOS SOMOS MAIS
PSDC ................................... JUNTOS SOMOS MAIS
PSL ...................................... JUNTOS SOMOS MAIS
PSDC ................................... JUNTOS SOMOS MAIS
PSDC ................................... JUNTOS SOMOS MAIS
PSDC ................................... JUNTOS SOMOS MAIS
PSDC ................................... JUNTOS SOMOS MAIS
PC do B ................................ JUNTOS SOMOS MAIS
PSDC ................................... JUNTOS SOMOS MAIS
PSDC ................................... JUNTOS SOMOS MAIS
PTN ..................................... JUNTOS SOMOS MAIS

COLIGAÇÃO MANHUAÇU EM BOAS MAOS
Nome do Candidato .............................................................. Nome para urna ...............................................
AILTON FAGUNDES ............................................................... AILTON;AILTON DA PREFEITURA ..................
ALCINA MARTINS NARCISO PINTO ..................................... ALCINA MARTINS ............................................
ALTAIR JOSE DE ALMEIDA .................................................... ALTAIR – PONTE DO SIVAL ..............................
ANA MARIA RHODES ............................................................ ANA MARIA RHODES PROCON .....................
ANDERSON PEREIRA DA SILA ............................................. TAPARUBA ........................................................
ANTONIA MARIA DE CERQUEIRA ........................................ ANTONIA MARIA DE CERQUEIRA ..................
ANTONIO ROMAÕ DA SILVA .................................................. ANTÔNIO ROMÃO; ROMÃO ............................
DILSON DIAS DUTRA ............................................................ DILSON SUS .....................................................
ELIAS DE SOUZA DE OLIVEIRA ............................................. DR ELIAS ..........................................................
FATIMA ALICE DE OLIVEIRA SOUZA .................................... FATIMA ALICE ..................................................
FRANCISCO COELHO DE OLIVEIRA .................................... CHIQUINHO .....................................................
GERALDO ADÃO .................................................................... GERALDO ADÃO ..............................................
GETULIO MARIO INACIO ....................................................... GETULIO INACIO .............................................
GIOVANI MAGESTE HOTT ..................................................... GIOVANI PROFESSOR .....................................
JADIR NUNES DO CARMO ................................................... JADIR NUNES ..................................................
JERUSALEM RODRIGUES DE FREITAS .............................. JERUZALEM – ZALEM .....................................
JOAO MANSUETO ................................................................. JOAO DO TONIQUINHO ..................................
JOSE DOS SANTOS FERRAZ ............................................... JOSE DOS SANTOS FERRAZ .........................
JUAREZ CLERES ELOI .......................................................... JUAREZ CLERES ELOI ....................................
JULIO MARIA MEDEIROS ...................................................... JULIO MARIA ....................................................
MARCO ANTONIO CAMPOS ................................................. MARCO ANTONIO SAGRADA FAMILIA ..........
MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES ...................................... MARIA DAS GRAÇAS DO SÃO VICENT ..........
MARIA INES SILVA .................................................................. MARIA INES DO IPSEMG .................................
PAULO JOSE VIEIRA .............................................................. PAULINHO DA PETRINA; PAULINHO ..............
RAIMUNDO ROBERTO DOS SANTOS ................................. RAIMUNDO ROBERTO ...................................
ROBERVAL ANTUNES ........................................................... ROBERVAL ANTUNES – GAROTINHO ............
ROSANA LEITE ...................................................................... ZANA DO SAMAL; ROSANA .............................
SEBASTIAO MIRANDA BARBOSA ......................................... TIÃO BRAZ .......................................................
VICENCIA COURA BERBERT ............................................... VICENCIA BERBERT .......................................

Número .................
40333 .....................
40040 .....................
25444 .....................
25000 .....................
55055 .....................
55554 .....................
55555 .....................
40331 .....................
55678 .....................
40213 .....................
23123 .....................
25025 .....................
25123 .....................
40200 .....................
40444 .....................
55000 .....................
40114 ......................
40222 .....................
23023 .....................
40135 .....................
40555 .....................
40111 ......................
55333 .....................
40230 .....................
25678 .....................
40123 .....................
40999 .....................
40777 .....................
40000 .....................

Partido ...................................................... Coligação
PSB ........................ MANHUAÇU EM BOAS MÃOS
PSB ........................... MANHUAÇU EM BOAS MÃOS
DEM ......................... MANHUAÇU EM BOAS MÃOS
DEM ......................... MANHUAÇU EM BOAS MÃOS
PSD .......................... MANHUAÇU EM BOAS MAOS
PSD .......................... MANHUAÇU EM BOAS MÃOS
PSD .......................... MANHUAÇU EM BOAS MÃOS
PSB ........................... MANHUAÇU EM BOAS MÃOS
PSD .......................... MANHUAÇU EM BOAS MÃOS
PSB ........................... MANHUAÇU EM BOAS MÃOS
PPS ........................... MANHUAÇU EM BOAS MÃOS
DEM ......................... MANHUAÇU EM BOAS MÃOS
DEM ......................... MANHUAÇU EM BOAS MÃOS
PSB ........................... MANHUAÇU EM BOAS MÃOS
PSB ........................... MANHUAÇU EM BOAS MÃOS
PSD .......................... MANHUAÇU EM BOAS MÃOS
PSB ........................... MANHUAÇU EM BOAS MÃOS
PSB ........................... MANHUAÇU EM BOAS MÃOS
PPS ........................... MANHUAÇU EM BOAS MÃOS
PSB ........................... MANHUAÇU EM BOAS MÃOS
PSB ........................... MANHUAÇU EM BOAS MÃOS
PSB ........................... MANHUAÇU EM BOAS MÃOS
PSD .......................... MANHUAÇU EM BOAS MÃOS
PSB ........................... MANHUAÇU EM BOAS MÃOS
DEM ......................... MANHUAÇU EM BOAS MÃOS
PSB ........................... MANHUAÇU EM BOAS MÃOS
PSB ........................... MANHUAÇU EM BOAS MÃOS
PSB ........................... MANHUAÇU EM BOAS MÃOS
PSB ........................... MANHUAÇU EM BOAS MÃOS

*Segue lista na próxima página
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COLIGAÇÃO NOVOS TEMPOS
Nome do Candidato .............................................................. Nome para urna ...............................................
SEBASTIÃO JANUARIO DE MORAES ................................... SJ DE MORAES ................................................
SEBASTIÃO DUTRA BRANDÃO ............................................ SEBASTIÃO BRANDÃO ....................................
ROMNEY BATISTA PEREIRA ................................................. ROMNEY REVISTA SOCIETY ..........................
RENAN DA SILVA FRANKLIN ................................................. RENAN DA SILVA FRANKLIN ...........................
MILTON RODRIGUES FERREIRA ......................................... MILTON FERREIRA O CARPINTEIRO .............
MAURICIO DE OLIVEIRA JUNIOR ........................................ MAURÍCIO JUNIOR .........................................
MARIA TEREZA NACIF .......................................................... VININHA NACIF ................................................
MARIA LUCIA DA SILVA MACHADO ...................................... LUCIA MACHADO ............................................
MARIA HELENA FERNANDES GALVAO ................................ MARIA HELENA FERNANDES GALVÃO ..........
MARIA APARECIDA JESUS DUTRA ...................................... MARIA APARECIDA DE JESUS ........................
LUIZ CARLOS DUARTE ......................................................... LUIZ CARLOS DUARTE ...................................
LANDER FRANCKLIN DE OLIVEIRA ..................................... PROFESSOR LANDER FRANCKLIN ...............
JOSE LUIZ FOCHAT ............................................................... JOSE LUIZ FOCHAT .........................................
JOSE GERALDO DAMASCENO ............................................. ZÉ RULINHA .....................................................
JAILTON ANTONIO ALVES MARTINS .................................... JAILTON JAJÁ ...................................................
IZABEL AMARAL DOS SANTOS ............................................. IZABEL AMARAL DOS SANTOS .......................
GUSTAVO GUILHERME ARAUJO .......................................... BANG ................................................................
GETULIO VARGAS DE LACERDA .......................................... DR GETULIO ....................................................
EVA FERREIRA DE SALES DAMASCENO ............................. DONA EVA ........................................................
ELI DE ABREU GOMES .......................................................... ELI DE ABREU ..................................................
EDIR TEIXEIRA SENA ............................................................ EDIR TEIXEIRA SENA ......................................
DULCINA MARCIA BRUNO ................................................... MARCIA HERINGER ........................................
CIRO FERREIRA DE SOUZA ................................................. CIRO FERREIRA DE SOUZA ...........................
DAVID DENER WERNER MENEZES ..................................... DAVID DENER WENER MENEZES ..................

Número .................
12012 .....................
11642 ......................
12015 .....................
12111 ......................
12456 .....................
36123 .....................
43500 .....................
12123 .....................
12450 .....................
11567 ......................
12719 .....................
43043 .....................
36789 .....................
11620 ......................
12000 .....................
12612 .....................
43024 .....................
12222 .....................
12678 .....................
11234 ......................
12112 ......................
11789 ......................
11456 ......................
36456 .....................

Partido ...................................................... Coligação
PDT ............................................... NOVOS TEMPOS
PP .................................................. NOVOS TEMPOS
PDT ............................................... NOVOS TEMPOS
PDT ............................................... NOVOS TEMPOS
PDT ............................................... NOVOS TEMPOS
PTC ............................................... NOVOS TEMPOS
PV .................................................. NOVOS TEMPOS
PDT ............................................... NOVOS TEMPOS
PDT ............................................... NOVOS TEMPOS
PP .................................................. NOVOS TEMPOS
PDT ............................................... NOVOS TEMPOS
PV .................................................. NOVOS TEMPOS
PTC ............................................... NOVOS TEMPOS
PP .................................................. NOVOS TEMPOS
PDT ............................................... NOVOS TEMPOS
PDT ............................................... NOVOS TEMPOS
PV .................................................. NOVOS TEMPOS
PDT ............................................... NOVOS TEMPOS
PDT ............................................... NOVOS TEMPOS
PP .................................................. NOVOS TEMPOS
PDT ............................................... NOVOS TEMPOS
PP .................................................. NOVOS TEMPOS
PP .................................................. NOVOS TEMPOS
PTC ............................................... NOVOS TEMPOS

COLIGAÇÃO PARA FRENTE MANHUAÇU
Nome do Candidato .............................................................. Nome para urna ...............................................
URIAS JOSE VITORINO ......................................................... URIAS ...............................................................
RONY MAGNO DE OLIVEIRA ................................................ RONINHO DO DOCA .......................................
RENI MIRANDA KLEN DA SILVA ............................................ RENI MIRANDA ................................................
RAMIELLY CRISTINA ASTROGILDA ...................................... RAMIELLY .........................................................
OSWALDO CRUZ DO CARMO DUTRA ................................ OSWALDO DUTRA ...........................................
NELCI ALVES GOMES ............................................................ TETÉ .................................................................
MARIA DA GLORIA MARQUES DO CARMO ......................... NEINHA ............................................................
MARIA APARECIDA SOARES ................................................ MARIA SOARES ...............................................
MARIA APARECIDA SALLES FRANCO .................................. MARIA SALLES FRANCO .................................
JOSE RENATO TAVARES VALENTE ....................................... JOSE RENATO .................................................
JOSE EUGENIO DE ARAUJO TEXEIRA ................................ JOSE EUGENIO ................................................
JORGE AUGUSTO PEREIRA ................................................. JORGE DO IBERIA ...........................................
JOÃO RODRIGUES GOMES .................................................. JOAO RODRIGUES BADROCA .......................
JOAO PORFIRIO DE ASSIS ................................................... JOAO PORFIRIO DE ASSIS .............................
JOAO BATISTA HOTT AMORIM ............................................. BATISTA CAMOTRI ...........................................
JADIR GERVASIO GOMES ..................................................... JADIR ENFERMEIRO .......................................
GLENDA MIRANDA DA SILVA COSTA ................................... GLENDA MIRANDA ..........................................
GLADISTONE VINICIUS JANUARIO ...................................... PASTOR VINICIUS ............................................
GEORGIA BEATRIZ PEREIRA ................................................ GEORGIA DO IBERIA .......................................
GENI DO CARMO CARVALHO .............................................. GENI DO CARMO ............................................
ERASMO PACHECO .............................................................. ERASMO PACHECO ........................................
FERNANDO GONCALVES LACERDA ................................... FERNANDO DO FORUM .................................
FLAVIO NATALINO LABANCA ................................................. FLAVIO VERDUREIRO .....................................
GEDIVAL BITENCOURT BREDER ......................................... GEDIVAL BREDER ............................................
GENI DO CARMO CARVALHO .............................................. GENI DO CARMO ............................................
GEORGIA BEATRIZ PEREIRA ................................................ GEORGIA DO IBERIA .......................................
GERALDO ANTONIO XODO DOS SANTOS FERES ............. XODO ................................................................

Número .................
15190 .....................
15670 .....................
15050 .....................
31444 .....................
15123 .....................
15680 .....................
15024 .....................
31234 .....................
15611 ......................
31000 .....................
15666 .....................
10262 .....................
15929 .....................
15444 .....................
10000 .....................
15600 .....................
15130 .....................
15100 .....................
10188 .....................
15180 .....................
15133 .....................
15112 ......................
15650 .....................
10580 .....................
15180 .....................
10188 .....................
15015 .....................

Partido ...................................................... Coligação
PMDB .......................... PARA FRENTE MANHUAÇU
PMDB .......................... PARA FRENTE MANHUAÇU
PMDB .......................... PARA FRENTE MANHUAÇU
PHS ............................. PARA FRENTE MANHUAÇU
PMDB .......................... PARA FRENTE MANHUAÇU
PMDB .......................... PARA FRENTE MANHUAÇU
PMDB .......................... PARA FRENTE MANHUAÇU
PHS ............................. PARA FRENTE MANHUAÇU
PMDB .......................... PARA FRENTE MANHUAÇU
PHS ............................. PARA FRENTE MANHUAÇU
PMDB .......................... PARA FRENTE MANHUAÇU
PRB ............................. PARA FRENTE MANHUAÇU
PMDB .......................... PARA FRENTE MANHUAÇU
PMDB .......................... PARA FRENTE MANHUAÇU
PRB ............................. PARA FRENTE MANHUAÇU
PMDB .......................... PARA FRENTE MANHUAÇU
PMDB .......................... PARA FRENTE MANHUAÇU
PMDB .......................... PARA FRENTE MANHUAÇU
PRB ............................. PARA FRENTE MANHUAÇU
PMDB .......................... PARA FRENTE MANHUAÇU
PMDB .......................... PARA FRENTE MANHUAÇU
PMDB .......................... PARA FRENTE MANHUAÇU
PMDB .......................... PARA FRENTE MANHUAÇU
PRB ............................. PARA FRENTE MANHUAÇU
PMDB .......................... PARA FRENTE MANHUAÇU
PRB ............................. PARA FRENTE MANHUAÇU
PMDB .......................... PARA FRENTE MANHUACU

COLIGAÇÃO PSDB, PTB, PRP, PTdoB
Nome do Candidato .............................................................. Nome para urna ...............................................
AGRIMALDO FARIA DE OLIVEIRA ........................................ AGRIMALDO .....................................................
CRISTIANO MARCOS ............................................................ CRISTIANO MARCOS ......................................
DANILO FABIO BONIFACIO ................................................... DANILAO DJ .....................................................
ELIZETE LOBATO PEREIRA ................................................... ELIZETE ............................................................
ELIZOMAR JOSÉ GUIMARAES OLIVEIRA ............................. ELIZOMAR MOTORISTA DA APAAE ................
GERALDO VALERIO DOS SANTOS ....................................... GÊ .....................................................................
GLAUCIANA ALVES DE OLIVEIRA ......................................... GLAUCIANA ......................................................
HELTON APARECIDO ARCANJO DO NASCIMENTO ........... HELTIM .............................................................
ISAURA PEREIRA DA PAIXAO ............................................... ISAURA DO SINDICATO ..................................
JANIO GARCIA MENDES ....................................................... JANIO ................................................................
JOAO BATISTA DE OLIVEIRA ................................................. BATISTA GARCOM ...........................................
JOAO GABRIEL DE LACERDA ............................................... JOAO GABRIEL .................................................
JOAO LOPES SOARES ........................................................... JOAO LOPES ....................................................
JOAO VALVERDE PIMENTEL ................................................. JOAO PIMENTEL ..............................................
JOSE FERREIRA DA SILVA .................................................... CABO FERREIRA .............................................
JOSE VALTER FELICIO ........................................................... VAVA ..................................................................
KARINE KNUPP MOTA ........................................................... KARINE .............................................................
KARLA MARTINS RODRIGUE ............................................... KARLA ...............................................................
LAIM RODRIGUES ALVES ...................................................... LAIM ..................................................................
LIVIA GRILLI DE SOUZA ......................................................... LIVIA GRILLI DE SOUZA ...................................
MARCELO FERNANDES DE ANDRADE .............................. MARCELO FERNANDES .................................
MARIA APARECIDA DE ALVARENGA .................................... CIDA ESTETICISTA ..........................................
MARIA DE FATIMA MARQUES PEREIRA .............................. MARIA DE FATIMA ...........................................
NEREU EDSON DO CARMO ................................................. NEREU EDSON ................................................
PAULO AFONSO DE SOUZA .................................................. PAULO GARCIA ................................................
PAULO ROBERTO BREDER .................................................. PAULO BREDER ...............................................
PAULO ROBERTO SIMAO ...................................................... PAULINHO ROXINHO .......................................
PEDRO CARLOS MARTINS .................................................. PEDRO CEBOLA ..............................................
ROMULO DO CARMO RODRIGUES .................................... CAPITAO ROMULO ..........................................
SANDRA DE LIMA .................................................................. SANDRA LIMA ..................................................

Número .................
45678 .....................
14680 .....................
45123 .....................
14500 .....................
70100 .....................
14398 .....................
45455 .....................
44567 .....................
70222 .....................
14777 .....................
44560 .....................
70167 .....................
14123 .....................
70225 .....................
14190 .....................
45111 ......................
14610 .....................
14999 .....................
70357 .....................
14110 ......................
45555 .....................
14111 ......................
70000 .....................
70223 .....................
45032 .....................
14555 .....................
27111 ......................
70123 .....................
45666 .....................
45222 .....................

Partido ...................................................... Coligação
PSDB .................................. PSDB, PTB, PRP, PTdoB
PTB ..................................... PSDB, PTB, PRP, PTdoB
PSDB .................................. PSDB, PTB, PRP, PTdoB
PTB ..................................... PSDB, PTB, PRP, PTdoB
PT do B ............................... PSDB, PTB, PRP, PTdoB
PTB ..................................... PSDB, PTB, PRP, PTdoB
PSDB .................................. PSDB, PTB, PRP, PTdoB
PRP .................................... PSDB, PTB, PRP, PTdoB
PT do B ............................... PSDB, PTB, PRP, PTdoB
PTB ..................................... PSDB, PTB, PRP, PTdoB
PRP .................................... PSDB, PTB, PRP, PTdoB
PT do B ............................... PSDB, PTB, PRP, PTdoB
PTB ..................................... PSDB, PTB, PRP, PTdoB
PT do B ............................... PSDB, PTB, PRP, PTdoB
PTB ..................................... PSDB, PTB, PRP, PTdoB
PSDB .................................. PSDB, PTB, PRP, PTdoB
PTB ..................................... PSDB, PTB, PRP, PTdoB
PTB ..................................... PSDB, PTB, PRP, PTdoB
PT do B ............................... PSDB, PTB, PRP, PTdoB
PTB ..................................... PSDB, PTB, PRP, PTdoB
PSDB .................................. PSDB, PTB, PRP, PTdoB
PTB ..................................... PSDB, PTB, PRP, PTdoB
PT do B ............................... PSDB, PTB, PRP, PTdoB
PT do B ............................... PSDB, PTB, PRP, PTdoB
PSDB .................................. PSDB, PTB, PRP, PTdoB
PTB ..................................... PSDB, PTB, PRP, PTdoB
PSDC ................................... JUNTOS SOMOS MAIS
PT do B ............................... PSDB, PTB, PRP, PTdoB
PSDB .................................. PSDB, PTB, PRP, PTdoB
PSDB .................................. PSDB, PTB, PRP, PTdoB

PARTIDO NÃO COLIGADO
Nome do Candidato .............................................................. Nome para urna ...............................................
TEOGENES NAZARE ALVES .................................................. TEO MÃO AMIGA .............................................
ROMEU MEIRA DIAS ............................................................. ROMEU DO SUS ..............................................
OSVANI DE SOUZA LIMA ....................................................... VANI DE SOUZA ...............................................
NELSON FERREIRA DA SILVA ............................................... NELSON FERREIRA DA SILVA .........................
MATEUS ADRIANO GOMES .................................................. MATEUS GOMES .............................................
MARIA IVONETE DE SENA .................................................... IVONETE DE SENA ..........................................
MARIA DAS GRAÇAS FLORENTINO CIPRIANO .................. GRAÇA CIPRIANO ...........................................
MARCO ANTONIO CABRAL .................................................. MARCOS CABRAL ...........................................
JOSE INACIO VALENTIM SOBRINHO ................................... JOSÉ INÁCIO VALENTIM ..................................
JOSE CRUZ DA COSTA ......................................................... ZÉ BASTIÃO ......................................................
JOSÉ CARLOS DE ANDRADE ............................................... JOSE CARLOS DE ANDRADE .........................
JORGE LUIZ TEIXEIRA SALAZAR ......................................... JORGE LUIZ TEIXEIRA SALAZAR ...................
JOÃO AMANCIO DE FARIA ................................................... JOÃO AMANCIO ...............................................
FRANCISCO DE ASSIS DUTRA ............................................ CHICO DO JUQUINHA ....................................
FABRICIO BATISTA DE PAULA ............................................... PEU DA MATINHA ............................................
ALLAN JOSE QUINTAO .......................................................... ALLAN DO ALAOR ............................................
ELENILTON MARTINS VIEIRA ............................................... ELENILTON MARTINS VIEIRA .........................
EMILIANA MARIA DA SILVA .................................................... EMILIANA MARIA DA SILVA ..............................

Número .................
13123 .....................
13333 .....................
13250 .....................
13777 .....................
13111 ......................
13331 .....................
13789 .....................
13800 .....................
13147 .....................
13620 .....................
13000 .....................
13013 .....................
13456 .....................
13613 .....................
13500 .....................
13200 .....................
13610 .....................
13100 .....................

Partido ...................................................... Coligação
PT ............................................... Partido não coligado
PT ............................................... Partido não coligado
PT ............................................... Partido não coligado
PT ............................................... Partido não coligado
PT ............................................... Partido não coligado
PT ............................................... Partido não coligado
PT ............................................... Partido não coligado
PT ............................................... Partido não coligado
PT ............................................... Partido não coligado
PT ............................................... Partido não coligado
PT ............................................... Partido não coligado
PT ............................................... Partido não coligado
PT ............................................... Partido não coligado
PT ............................................... Partido não coligado
PT ............................................... Partido não coligado
PT ............................................... Partido não coligado
PT ............................................... Partido não coligado
PT ............................................... Partido não coligado
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Tri-Objetiva - 6
Celso de Medeiros Costa (*)

O mal, o Mao e o mau.
1- Não falarei mal do senador cassado.
2- Não falarei, Mao, do sem a dor assado.
3- Não falarei, mau, do sena (dor...!) caçado.
1 - Cassando – Não falarei mal
do senador cassado, há pouco –
Demóstenes Torres –, pois o
profeta Jeremias, que entendia de
políticos, e, sobretudo, inspirado
pelo Espírito Santo que conhece
todas as pessoas, escreveu sobre
o coração de todos os homens:
(1) não o conhecemos; é (2) – não só corrupto, mas... –
desesperadamente corrupto; logo, (3) enganoso (profeta retro
mencionado 17.9). Ontem, um pós-graduado em Direito e
mestrando em Teologia, que tem sido um bom estudioso da
Bíblia, lembrava que nós, humanos, somos todos maus – com
males, eu completo! –. Não fosse Deus, no Seu amor, e na Sua
graça, e misericórdia, ai de nós!!! O próprio profeta supracitado
disse que, até, as nossas justiças são trapos de imundícias (....).
Deus cassou Adão e Eva, e todos os seres humanos, como a Bíblia
diz (Gn 3.24 e Romanos, pelo menos dos capítulos 3 a 6). Mas,
Deus, em Cristo, caça pecadores – mas, não para matá-los, mas,
para lhes dar vida (Lc 19.10; Jo 10.10) –. Pela graça de Deus,
mediante a fé que Ele dá ao homem; não pelas obras humanas, para
que o homem não se glorie (Ef 2.8,9).
2 - Cercando: Não falarei, Mao, do sem
a dor assado. Sou mau, mas não falarei
mal do Mao, que era mau, e ensinava o
mal, conforme alguns autores, e, muito
menos, falarei mal do sem dor que foi
assado por algum mau deste mundo mal.
Aliás, muita gente morreu queimada! Eu
diria, até para o famoso Mao Tse-Tung:
Não falarei, Mao, do sem dor assado.
Assim como Deus odeia o pecado do homem, mas ama ao homem
que é pecador, não aceito a ideologia de Mao, mas não posso sair
por ai falando dele. Não aceito a idéia de Mao, e nem,
necessariamente, o ideal de todos que ele “assou”, sem a dor,
pois o “matara” antes. Se homens não puderam cercar esse mau
Mao, Deus o cercou sempre. E todos irão prestar contas a Deus,
no mais tardar no Juízo Final (...).
3 - Cortando: Não falarei mau do
sena, que, sem dor, tem “doentismo”
– “designa dinheiro, muitas vezes
leva seus usuários a loucura e ao
fanatismo” –, conforme algo do site
r-7. Como temos de cortar o mal –
não o mau! (isso só Deus pode
fazer!!!) – pela raiz, precisamos não caçar esse, mas, cassar sua
atitude. O capitalismo, que para muitos é “capetalismo”, e o
consumismo tem consumido muita cousa boa. Podemos consumir
muitas coisas, mas, elas não podem consumir nossos valores. É
interessante como a Bíblia fala e acata a Prosperidade Positiva,
mas, ao mesmo tempo e com a mesma energia, ela ataca a falha
“prosperidade negativa”. É a Velha História contra a “velhaca
estória”: Dinheiro é ótimo servo, mas, péssimo senhor.
1- Cristo salvou até ao corrupto Zaqueu – arrependido!
2- Até pior que Demóstenes e Mao poderá ser convertido!!
3- Paulo fora mau Mao do mal! E Zaqueu, um avaro
assumido!!!
(*) O autor é graduado em Teologia
e pós em História Eclesiástica.

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 22 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE
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Congresso aprova LDO para 2013
O Congresso Nacional
aprovou no dia (17) o
substitutivo ao projeto da Lei
de Diretrizes Orçamentárias
(LDO) de 2013, dando início ao
período de recesso parlamentar,
que vai de 18 a 31 de julho. A
matéria, que teve como relator
o senador Antonio Carlos
Valadares (PSB-SE), será
encaminhada à sanção
presidencial. Os trabalhos
legislativos recomeçam no dia
1º de agosto.
A proposta tinha sido
aprovada no meio da tarde na
Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e
Fiscalização (CMO) depois de
muitos dias sem acordo entre
governo e oposição.
O projeto da LDO não prevê
qualquer recurso para aumento
do funcionalismo dos Três
Poderes e do Ministério
Público da União (MPU) em
2013. O relator, entretanto,
sugere a adoção de limites com
base na média do percentual de
comprometimento da Receita
Corrente Líquida (RCL) da
União dos exercícios de 2009 a
2011.
A medida, no entender do
relator, contribui no sentido de
incitar os representantes dos
servidores a continuar
envidando esforços no
sentido de encontrar uma regra
ou critério adequado até o
envio pelo Executivo, em

agosto, da proposta da Lei
Orçamentária da União (LOA)
de 2013, a ser elaborada com
base na LDO.
Licitações das estatais:
Destaque aprovado em
Plenário também restabeleceu
a exigência de as estatais
seguirem as regras de licitação
na contratação de bens e
serviços. Emenda aprovada
horas antes na CMO liberava
estatais
de
realizar
contratações, via licitação, com
critérios de preços diferentes
das tabelas oficiais de custos,
conhecidas como Sinapi
(construção civil) e Sicro
(obras rodoviárias). O
destaque foi defendido pelo
senador Romero Jucá (PMDBRR) e apoiado pela maioria dos
parlamentares.
Durante a discussão do
projeto em Plenário, o senador
Pedro Taques (PDT-MT)
classificou a emenda de
criminosa e disse que a medida
só interessa a quem quer
roubar, ao retirar da Petrobras
a exigência de pagamento de
preço de mercado por itens
banais como cimento e brita.
Valadares também foi
contrário à aprovação na CMO
da emenda do deputado Édio
Lopes (PMDB-RR) que deu
origem ao destaque defendido
por Jucá. Já durante o
encaminhamento da matéria em
Plenário, o relator explicou que

a legislação atual adota dois
sistemas de avaliação de
preços unitários de obras e
serviços (Sinapi e Sicro),
estabelecidos pela Caixa e pelo
IBGE.
A emenda, segundo o
relator, permitiria que esses
índices, nos casos das
licitações, pudessem não ser
observados, implicando maior
custo
das
obras
e
consequente prejuízo a
estatais como Valec, Embrapa
e Petrobras, entre outras.
Outros destaques: Dois
outros
destaques
apresentados ao projeto foram
rejeitados em Plenário.
Proposta do senador Flexa
Ribeiro (PSDB-PA) previa
discriminação de recursos na
LOA para compensar os
estados com a perda de
arrecadação oriunda da Lei
Kandir, que desde 1996 isenta
a exportação de produtos
primários e semielaborados do

Os trabalhos legislativos recomeçam no dia 1º de agosto.

ICMS.
Flexa Ribeiro disse que a
reposição não chega hoje a
15% das perdas e que o Pará
registra um prejuízo anual de
R$ 1,5 bilhão. Cerca de 40% da
base da economia do estado
encontra-se na exportação de

produtos primários, que não
são tributados em razão da Lei
Kandir. Nos últimos anos, os
parlamentares têm reservado
R$ 3,9 bilhões na LOA para
ressarcimento dessas perdas.
O outro destaque rejeitado,
do deputado Paulo Rubem

Santiago
(PDT-PE),
regulamentava a autonomia
orçamentária e financeira dos
Três Poderes como forma de
evitar que suas demandas
sociais e de pessoal acabem
sendo direcionadas ao
Ministério do Planejamento.

Greve dos caminhoneiros
atinge 80% da categoria
A adesão à greve nacional
dos caminhoneiros chega a
80%, diz o Movimento União
Brasil Caminhoneiro. De acordo
com o presidente do
movimento, Nélio Botelho, todo
o transporte de carga está
suspenso em estados como
Minas Gerais, Espírito Santo e
Bahia. E a promessa é de manter
os protestos nas rodovias
durante o fim de semana.
Botelho cita três problemas
que levaram a categoria a uma
greve nacional. Segundo ele, o
primeiro foi criado pela Agência
Nacional de Transporte
Terrestre (ANTT), ao permitir a
entrada de mais de 600 mil
veículos que não poderiam
estar operando com frete no
Brasil, porque estão fora da lei.
"No entanto, uma alteração
feita na lei permitiu a entrada
deles no país, levando à
concorrência desleal que jogou
o frete rodoviário a valores que
absolutamente não cobrem as
despesas.”
O segundo problema é o
cartão-frete que foi instituído,
mas não tem como ser
cumprido, diz Botelho. "Além
de proibidos de receber
dinheiro ou cheque, somos
obrigados a operar com esse
cartão, em cima de frete
defasado." O representante dos

caminhoneiros ressalta que o
custo do cartão-frete onerou
demais e que a categoria não
consegue usá-lo com os
fornecedores de material e os
postos de gasolina. "A maioria
não aceita, então, estamos
praticamente inviabilizados
nessa operação de recebimento
e pagamento.”
Por fim, Botelho aponta a
questão das resoluções da
ANTT que regulamentam o
tempo de direção. “A agência
colocou uma obrigatoriedade
de descanso de 11 horas em
rodovia, sem oferecer nenhuma
infraestrutura, posto de apoio,
local de higiene, segurança. O
caminhoneiro passa a ser
obrigado a ficar deitado na
cabine do caminhão na margem
da estrada durante 11 horas,
porque, se ele viajar e não
cumprir a lei, vai ser multado.”
O
presidente
do
Movimento União Brasil
Caminhoneiro afirma que a
paralisação é por tempo
indeterminado e que só um
pronunciamento oficial da
ANTT pode suspender as
manifestações. “Até agora, não
houve nenhum contato e vai
permanecer a mobilização por
todo o fim de semana.”
Quanto à nota divulgado
pela ANTT à imprensa, Nélio

A adesão à greve nacional dos caminhoneiros chega a
80%, diz o Movimento União Brasil Caminhoneiro.

Botelho diz que a pauta da
categoria foi apresentada há 45
dias e ainda não houve nenhum
contato oficial da agência.
De acordo com ele, alguns
locais já começam a sofrer
desabastecimento,
principalmente de produtos
alimentícios, já que o volume
maior desse tipo de carga vem
das regiões Sul e Centro-Oeste,
onde a estimativa é que a
paralisação esteja em 90%.
Além disso, Nélio Botelho
diz que o MUBC recebeu um
comunicado de que os
transportadores
de
combustíveis estariam se

preparando para paralisar as
atividades a partir de segundafeira (30), o que pode
comprometer o fornecimento às
cidades.
No Rio de Janeiro, estimase em cerca de 60% a adesão
da categoria, que preferiu deixar
o caminhão na garagem.
Botelho destacou, porém, que
embora o movimento no estado
tenha sido, até agora, pacífico,
os caminhoneiros fluminenses
também estariam se preparando
para fazer manifestações nas
rodovias, para acompanhar a
forma de mobilização nos
demais estados.
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Sebastião Costa destaca
dinamismo do legislativo
O balanço semestral dos
trabalhos na Comissão de
Constituição e Justiça
indicou um “aumento
significativo e substancial”
nas análises dos projetos
no primeiro período de
2012, resultando num
avanço expressivo no
número de propostas
aprovadas e liberadas para
seguir sua tramitação
habitual naquela Casa.
Segundo o presidente da
CCJ, deputado Sebastião
Costa, entre os temas mais
destacados estão aqueles
ligados à segurança do
cidadão.
Ele observou, ainda,
sobre o aumento nas
matérias de cunho social,
principalmente aquelas
que dizem respeito à
proteção das populações
mais necessitadas e
criação de mecanismos,
no âmbito estadual, para
dar suporte às políticas de
assistência sociais para as
comunidades de todas as
regiões mineiras.
Outra avaliação positiva
do deputado Sebastião
Costa é que o tempo
demandado para analisar e
deliberar
sobre
a
constitucionalidade ou não

Segundo o presidente da CCJ, deputado Sebastião
Costa, entre os temas mais destacados estão aqueles
ligados à segurança do cidadão

dos projetos tem sido
reduzido, num claro indicio
da dedicação de todos os
seus integrantes em seus
trabalhos específicos.
Com a característica de
dar pareceres técnicos,
com a maior rapidez

possível, sobre as matérias
que lhe são enviadas, a
CCJ está perfeitamente
ajustada com as diretrizes
de agilidade e dinamismo
implantadas no Legislativo
mineiro pela sua atual
Mesa Diretora.
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Foi no reinado de Dom
Diniz no ano 1324 que a
Corporação dos Moedeiros
(dinheiro) iniciou-se do qual
o Brasil herdou a tradição,tais
importâncias tinham as
Corporações que elas se
davam o direito de
participarem das procissões,
possuindo cada classe
artística um padroeiro. Os
moedeiros de Lisboa
administravam a Confraria de
Sant’ Ana da Sé e, até nossos
tempos, os moedeiros da
Casa da Moeda do Brasil têm
em Santana sua padroeira,
reunindo-se anualmente, no
dia 26 de julho, em missa
dedicada à Santa.
O moedeiro era admitido na
Corporação, através de
Cerimônia
especial,
denominada Sagração do
Moedeiro. PORTANTO UM
CAPACETE PRESTAVA, DE
JOELHOS, JURAMENTO
SOLENE, SOBRE os Santos
Evangelhos, recebendo do
Provedor da Instituição, o
grau que lhe era conferido,
através de duas leves
pancadas sobre o capacete,
com uma espada reta,
finamente lavrada. Essas
pancadas significavam “fé e
lealdade” e “dedicação ao
trabalho”.
Eles souberam aproveitar
as grandes vantagens de
Portugal em relação à sua feliz
situação geográfica, na
extremidade ocidental do
continente europeu, e a seus
excelentes portos; e,
sobretudo fizeram servir a
seus altos desígnios a
atividade da nação influída
pelo fantasma e pela ambição.
Eles mesmos puseram-se à
testa das grandes expedições
conquistadoras.
Dom João I “Assim o filho
de Pedro Justiçoso, Sendo
governador alevantado do
reino, foi nas armas tão
ditoso”. Tomou em pessoa
Centa, Penon e Melila. Seu
ilustre filho, Dom Henrique o
Navegante, fundou a escola
naval de Sagres, onde se
iniciaram os audazes
descobrimentos, o raiar da
aurora dos tempos modernos.

Dom Duarte, menos feliz,
sofreu a derrota de Tanger;
mas seu filho, o guerreiro
Dom Afonso V, foi apelidado
o Africano, pela conquista da
África Ocidental.
Nessa época o Infante Dom
Henrique havia descoberto
todas as ilhas do Atlântico até
o Golfo de Guiné:- Açores,
Madeira, Canárias e CaboVerde.
Representam a força e a
grandeza de Portugal dois
reis: Dom João II(1495) e
Dom Manoel (1521). Pela
destruição do poder dos
vassalos deu Dom João II ao
país estabilidade interna.
Mandou decapitar a um de
seus cunhados, o duque de
Bragança, e ao outro, o
duque de Viseu, apunhalou
com a própria mão,
mostrando-se assim, em atos
violentos, superior ao próprio
Luiz XI, seu contemporâneo.
Foi no seu governo
confirmado a existência da rica
Índia Ocidental (America), e o
almirante
português
Bartholomeu Dias descobriu o
cabo meridional (SUL) da
África, e que denominouTormentoso- e que Dom João
II chamou- Boa Esperança. –
adivinhando as vantagens que
lhe resultariam de seu
descobrimento, que foi
magnificamente cantado por
Camões, no belíssimo episodio
do Gigante Adamastor.
Com o descobrimento do
Novo Mundo pro Christovão
Colombo em 12 de outubro
de 1492, julgou-se Dom João

II ofendido em seus direitos,
e armou-se contra os reis
Católicos; mas o papa
interveio e impôs-lhes o
Tratado de Tordesilhas em
1495.
Dom Manuel, subindo ao
trono, aproveitou-se da frota
equipada por seu cunhado
para
continuar
os
descobrimentos ao Oriente, e
mandou-a para a Índia, sob o
comando de Do Vasco da
Gama, que foi o primeiro
(desde 600 anos a.C.) que
transpôs o Cabo da BoaEsperança, e acompanhando
a costa oriental da África,
atravessou o Canal de
Moçambique, e tomando em
Melinde pilotos que o
Guiaram para a Índia Oriental,
pelo Golfo de Oman, chegou
a Calecut. Não duraram muito
as relações amigáveis que
tiveram com o Çamorim e o
Nabado de Delhi, de modo
que o audacioso navegante
e descobridor voltaram,
depois de um ano de
viagens, para Portugal, onde
foi recebido com grandes
festas por Dom Manoel, que
lhe deu os títulos de Conde
de Vidigueira e Almirante dos
Mares
Orientais.
O
descobrimento do caminho
das Índias pelo sul da África
foi a causa direta do
descobrimento do Brasil.
CONTINUA NO
PRÓXIMO NÚMERO.
Enviado por:
HISTORIADOR E
PROFESSOR JOSE
AUGUSTO.
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Candidatos
de Rio Casca

PREFEITOS E VEREADORES
JOSÉ MAROCA
JOSÉ MARIO RUSSO
MAROCA
25 - DEM
MUDA RIO CASCA

PAULINHO DE ITAMAR
PAULO SÉRGIO MOREIRA
COUTO 45 - PSDB
RIO CASCA PARA TODOS

70 CANDIDATOS PARA 9 VAGAS DE VEREADOR
Nome do Candidato ............................ Nome para urna ........................................ Número ... Partido ............................. Coligação
ZILDA PATRICIA GOMES BORGES .............................. ZILDA BORGES .................................................................... 22455 ............... PR .............. RIO CASCA EM DESENVOLVIMENTO
WILLIAN CARLOS DA SILVA ......................................... FILÉ ....................................................................................... 12500 ............... PDT ......................... DEMOCRACIA E LIBERDADE
WILLIAN BERNARDO DE OLIVEIRA ............................ WILLIAN DO PAGODE .......................................................... 55555 ............... PSD ............ RIO CASCA EM DESENVOLVIMENTO
WANDER GUALBERTO DA SILVA ................................ WANDER GUALBERTO DESPACHANTE ............................ 25000 ............... DEM ........................ DEMOCRACIA E LIBERDADE
WALTER CEZAR PEREIRA .......................................... WALTER CEZAR RATÃO ...................................................... 45800 ............... PSDB ...................... RIO CASCA PARA O FUTURO
WALDYR XAVIER ALVARENGA .................................... WALDYRALVARENGA .......................................................... 70000 ............... PT do B ............... POR UMA RIO CASCA MELHOR
VENERAL RIBEIRO ...................................................... VENERAL .............................................................................. 14444 ............... PTB ......................... RIO CASCA PARA O FUTURO
TACIANA HUDSON RIBEIRO ....................................... TACIANA HUDSON .............................................................. 15500 ............... PMDB ..................... RIO CASCA PARA O FUTURO
SUELI PAULINA BARBOSA DE ASSIS .......................... SUELI PAULINA .................................................................... 17123 ............... PSL ..................... POR UMA RIO CASCA MELHOR
SILVIO ANTONIO DE SOUZA ....................................... SILVIO DE SOUZA ................................................................ 22879 ............... PR .............. RIO CASCA EM DESENVOLVIMENTO
SEBASTIAO LEANDRO NETO ..................................... SEBASTIAO LEANDRO ........................................................ 17000 ............... PSL ..................... POR UMA RIO CASCA MELHOR
SANDRA MARIA DA SILVA ........................................... SANDRINHA KARYÁ ............................................................ 70777 ............... PT do B ............... POR UMA RIO CASCA MELHOR
RENATO GOMES VIEIRA ............................................. RENATO VIEIRA ................................................................... 25555 ............... DEM ........................ DEMOCRACIA E LIBERDADE
RAIMUNDO JOAO BATISTA ......................................... RAIMUNDINHO GREGORIO ............................................... 14222 ............... PTB ......................... RIO CASCA PARA O FUTURO
ONOFRE DA SILVA MENDONCA ................................. ONOFRE MENDONCA ........................................................ 45678 ............... PSDB ...................... RIO CASCA PARA O FUTURO
NELIBERTO SOARES PILTELCKOW ............................ NELIBERTO (BOY) ............................................................... 43000 ............... PV ....................... POR UMA RIO CASCA MELHOR
NATANAEL FLORENCIO MIRANDA ............................. NATANAEL FLORENCIO ...................................................... 14225 ............... PTB ......................... RIO CASCA PARA O FUTURO
NATALIA DA SILVEIRA MOURO ................................... NATÁLIA MOURO ................................................................. 43500 ............... PV ....................... POR UMA RIO CASCA MELHOR
MARLEYDE DE PAULA MUCIDA MIRANDA ............... LEIDINHA .............................................................................. 12345 ............... PDT ......................... DEMOCRACIA E LIBERDADE
MARILDO ROCHA MUNIZ ........................................... MARILDO DA JUMA ............................................................. 12220 ............... PDT ......................... DEMOCRACIA E LIBERDADE
MARIA GERALDA DE CARVALHO SILVA ..................... MARIA GERALDA ................................................................. 70888 ............... PT do B ............... POR UMA RIO CASCA MELHOR

BOLO BROWNIE

MARIA DOS ANJOS BREGUEZ GONCALVES ............. DUSANJOS .......................................................................... 22111 ................ PR .............. RIO CASCA EM DESENVOLVIMENTO
MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA LUCARELI ............. CARMINHA LUCARELI ........................................................ 22123 ............... PR .............. RIO CASCA EM DESENVOLVIMENTO
MARIA DAS GRACAS SANTOS ................................... NEM DA PREFEITURA ........................................................ 45455 ............... PSDB ...................... RIO CASCA PARA O FUTURO
MARIA DAS DORES DA PAIXÃO .................................. DORA DA CRECHE ............................................................. 12013 ............... PDT ......................... DEMOCRACIA E LIBERDADE
MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA BONFIOLI .......... CONCEIÇÃO BONFIOLI ....................................................... 25999 ............... DEM ........................ DEMOCRACIA E LIBERDADE
MARIA AUXILIADORA SILVA TEIXEIRA ........................ DODORA TEIXEIRA ............................................................. 25444 ............... DEM ........................ DEMOCRACIA E LIBERDADE
MARIA APARECIDA VAZ .............................................. APARECIDA VAZ ................................................................... 45000 ............... PSDB ...................... RIO CASCA PARA O FUTURO
MARCOS GOMES LOPES ............................................ MARCOS .............................................................................. 70234 ............... PT do B ............... POR UMA RIO CASCA MELHOR
MARCOS DIAS DA SILVA ............................................. MARQUINHOS DE JURUMIRIM ......................................... 31123 ............... PHS .................... POR UMA RIO CASCA MELHOR
MARCILENE MOREIRA BENFICA ............................... MARCILENE BENFICA ......................................................... 33333 ............... PMN ........... RIO CASCA EM DESENVOLVIMENTO
LIVANI CANDIDO DE OLIVEIRA LEANDRO ................. LIVANI ................................................................................... 25123 ............... DEM ........................ DEMOCRACIA E LIBERDADE
LINDOMAR LOPES VIEIRA .......................................... LINDOMAR DO TREVO ....................................................... 43222 ............... PV ....................... POR UMA RIO CASCA MELHOR
LEDINEI JANUÁRIO OLEVATE ..................................... LEDINEI OLEVATE ................................................................ 43333 ............... PV ....................... POR UMA RIO CASCA MELHOR
JOSÉ RAYMUNDO DA COSTA .................................... ZÉ BUGRE ............................................................................ 25111 ................ DEM ........................ DEMOCRACIA E LIBERDADE
JOSE MARTINS DE ABREU ........................................ JOSE MARTINS DA PREFEITURA ...................................... 20234 ............... PSC ............ RIO CASCA EM DESENVOLVIMENTO
JOSE MARCELINO ANTUNES .................................... MARCELINO......................................................................... 70111 ................ PT do B ............... POR UMA RIO CASCA MELHOR
JOSE ANTONIO GONCALVES ..................................... TONY BACK DA RADIO ....................................................... 23000 ............... PPS ......................... RIO CASCA PARA O FUTURO
JOAO CARLOS SETIMO .............................................. JOAO CARLOS SETIMO ...................................................... 43111 ................ PV ....................... POR UMA RIO CASCA MELHOR
JAIR HELENO ANDRADE ............................................ JAIR HELENO ....................................................................... 20000 ............... PSC ............ RIO CASCA EM DESENVOLVIMENTO
IRACEMA ROCHA PEREIRA GOMES ......................... IRACEMA ROCHA ............................................................... 23333 ............... PPS ......................... RIO CASCA PARA O FUTURO
HELENA SURIANE DA ROCHA VIEIRA ....................... HELENA SURIANE ............................................................... 22345 ............... PR .............. RIO CASCA EM DESENVOLVIMENTO
GILBERTO FELICIANO BARROZO .............................. GILBERTO FELICIANO ......................................................... 15666 ............... PMDB ..................... RIO CASCA PARA O FUTURO
GERALDO RAMOS ....................................................... GERALDO DA VISTA ALEGRE ............................................. 25777 ............... DEM ........................ DEMOCRACIA E LIBERDADE
GERALDO CELIO BIGAO ............................................. CELIM BIGAO ....................................................................... 14123 ............... PTB ......................... RIO CASCA PARA O FUTURO
FABIO WINTER DE ALMEIDA ...................................... TEGO .................................................................................... 43444 ............... PV ....................... POR UMA RIO CASCA MELHOR
ELIANA MARIAALVES VITOR ...................................... ELIANA MARIA ALVES VITOR .............................................. 70999 ............... PT do B ............... POR UMA RIO CASCA MELHOR
ELI JULIO DA SILVA ....................................................... LILI DA VISTA ALEGRE ......................................................... 12333 ............... PDT ......................... DEMOCRACIA E LIBERDADE
ELEXANDRE ALVES ROCHA ....................................... NEGO ................................................................................... 11222 ............... PP ............... RIO CASCA EM DESENVOLVIMENTO
EDNA MARIA ALVARENGA BERTOLDO ...................... EDNA MARIA ........................................................................ 17333 ............... PSL ..................... POR UMA RIO CASCA MELHOR
CAULOS JOSE TEIXEIRA ............................................. CAULOS JOSÉ ..................................................................... 12000 ............... PDT ......................... DEMOCRACIA E LIBERDADE
CARLOS ROBERTO LOPES DA FONSECA ................ BIGURRILHO ........................................................................ 55789 ............... PSD ............ RIO CASCA EM DESENVOLVIMENTO
CARLOS JOSÉ MOURO MIQUELÃO ........................... CARLOS JOSÉ DE NICOMEDES ......................................... 25666 ............... DEM ........................ DEMOCRACIA E LIBERDADE
BRAULIO BATISTA VIEIRA ............................................ BRAULIO .............................................................................. 22000 ............... PR .............. RIO CASCA EM DESENVOLVIMENTO
ANTONIO SARAIVA ...................................................... SARAIVA ............................................................................... 70123 ............... PT do B ............... POR UMA RIO CASCA MELHOR

Bater no liquidificador aos poucos e por ordem:
- 4 ovos
- 1 1/2 xícara de açúcar.
- 3/4 de xícara de manteiga amolecida
- 1/4 de xícara de água
- 3/4 de xícara de chocolate em pó
- 1 colher de baunilha
- 3/4 de xícara de farinha de trigo.
Depois de bem batido, misturar uma xícara de
castanhas do Pará ou nozes picadas. Untar e
esfarinhar um tabuleiro pequeno. Colocar a massa
do bolo e salpicar as castanhas ou nozes bem
picadinhas. Assar em forno médio pré-aquecido.
Depois de assado esperar esfriar um pouco para fatiar.
Opção: servir acompanhado de sorvete de creme.

ANTONIO RICARDO DE AVELAR ................................ TATA ...................................................................................... 45245 ............... PSDB ...................... RIO CASCA PARA O FUTURO
ANTONIO MARCOS POLESCA ................................... POLESCA .............................................................................. 22122 ............... PR .............. RIO CASCA EM DESENVOLVIMENTO
ANTONIO EUGENIO .................................................... ANTONIO DEUZINHO .......................................................... 15000 ............... PMDB ..................... RIO CASCA PARA O FUTURO
ANTONIO CARLOS DE AVELAR .................................. CARLINHOS LEITEIRO ........................................................ 12312 ............... PDT ......................... DEMOCRACIA E LIBERDADE
ANTONIO BORGES DE MATOS ................................... TONINHO BORGES ............................................................. 22222 ............... PR .............. RIO CASCA EM DESENVOLVIMENTO
ANTONIO ALVES DOS SANTOS FILHO ....................... LALÁ DE PEQUETITA ........................................................... 25333 ............... DEM ........................ DEMOCRACIA E LIBERDADE
ANTONELA DA SILVA MOREIRA .................................. ANTONELA MOREIRA ......................................................... 23444 ............... PPS ......................... RIO CASCA PARA O FUTURO
ANGELA MARIA PEREIRA DA SILVA ............................ ANGELA DE JULINHO PEREIRA ......................................... 25678 ............... DEM ........................ DEMOCRACIA E LIBERDADE
ANA CAROLINA SILVA VAZ ........................................... CAROLINA VAZ .................................................................... 11333 ............... PP ............... RIO CASCA EM DESENVOLVIMENTO
AMARILDO PEREIRA DE ASSIS .................................. AMARILDO DA SAUDE ........................................................ 14777 ............... PTB ......................... RIO CASCA PARA O FUTURO
ALEXANDRE ROCHA PINTO COELHO ....................... ALEXANDRE DA FARMACIA ............................................... 25888 ............... DEM ........................ DEMOCRACIA E LIBERDADE
ALEXANDRE AMARANTE GOMES PINTO COELHO .. ALEXANDRE ADVOGADO ................................................... 13000 ............... PT ....................... POR UMA RIO CASCA MELHOR
AILTON DE PAULA ........................................................ AILTON DA BICICLETA ......................................................... 33000 ............... PMN ........... RIO CASCA EM DESENVOLVIMENTO
AFRANIO PEDRO BITENCORT DE AZEVEDO ........... AFRANIO DO AMARULLA .................................................... 11000 ............... PP ............... RIO CASCA EM DESENVOLVIMENTO
ADILSON NUNES VIANA ............................................. ADILSON VIANA ................................................................... 11111 ................. PP ............... RIO CASCA EM DESENVOLVIMENTO

ACADEMIA
KOMEIKAN

Rua Vicente de Paula Reis, 23
Bairro São Jorge (ao lado da Retífica)
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Mulher é assassinada e corpo enterrado em galinheiro
A Polícia Militar de
Simonésia procura um homem
acusado de envolvimento no
assassinato e ocultação do
cadáver da lavradora Sandra
Vieira Bento de Carvalho. Um
dos acusados foi preso
depois que o corpo da mulher
foi encontrado enterrado no
galinheiro de uma propriedade
na zona rural do distrito de
São Simão do Rio Preto, na
quarta-feira, 25.
Sandra Vieira Bento de
Carvalho desapareceu no dia
21, sábado. Testemunhas
afirmaram que viram a mulher
em uma motocicleta após sair
de um bar no distrito de São

Simão do Rio Preto,
acompanhada de dois
homens: João Batista da
Rocha e Sinval Batista dos
Passos, por volta das 23 horas.
A PM também apurou que
moradores viram João Batista
e Sinval numa propriedade no
córrego Bom Jardim,
juntamente com uma mulher
que aparentava estar
desacordada. Na última
segunda-feira, Batista estava
carregando terra no local,
dizendo para os vizinhos que
pretendia construir um
Um dos acusados foi preso depois que o corpo da mulher
foi encontrado enterrado no galinheiro

PM de Rio Casca apreende drogas,
balança de precisão e armas de fogo
No final da manhã do dia 26 de Julho, policiais
militares de Rio Casca receberam uma denúncia
anônima de que Ivani Luiz dos Reis, 39 anos de
idade, estaria dentro da casa de seu genitor no
cômodo da garagem, onde ele reside, fazendo
uso de droga ilícita acompanhado de uma
mulher conhecida por Vilma Regina Soares.
Ao chegar ao local, os policiais militares
fizeram contato com a Srª. Conceição Paulina,
esposa de Ivani, a qual informou que ele estava
dentro da garagem com uma mulher fazendo
uso de droga, tendo franqueado a entrada dos
policiais militares, vindo ela própria a abrir a
porta da garagem.
Ao adentrarem a garagem a equipe de
militares se deparou com Ivani e a envolvida
Vilma, que relatou que estava ali a convite de
Ivani para usar drogas.
Os militares avistaram no local uma caixa de
madeira fechada com cadeado e ao abri-la,
encontraram em seu interior um invólucro de
plástico contendo 16 (dezesseis) pedras de
“crack” e outro invólucro de plástico contendo
“cocaína”.
Também foram apreendidos no local materiais
usados para dolagem das drogas (sacolinhas

de chup chup) e uma balança de precisão para
pesagem dos entorpecentes.
Após uma busca efetuada com autorização
da dona da residência, foram encontrados ainda
uma arma de fogo (garrucha) de fabricação
caseira e uma replica de uma pistola semiautomática.
Ivani não assumiu ser o proprietário dos
materiais apreendidos, informando aos militares
que estava apenas guardando os entorpecentes
e demais objetos para um menor de 16 anos, o
qual foi também apreendido e encaminhado à
Delegacia de Polícia para lavratura do flagrante.

galinheiro. Dois moradores
ficaram desconfiados, por não
terem visto mais a mulher, e
foram até o galinheiro. Eles
começaram a cavar até que
encontraram um pé.
Policiais Militares e a
perícia da Polícia Civil
desenterraram o corpo,
encontrando
também
preservativos usados. Sinval
foi localizado e disse que ele e
João Batista levaram Sandra
para a propriedade e
mantiveram relação sexual
com ela. O rapaz contou que a

mulher estava embriagada.
Batista cobriu o corpo da
vítima,
que
estava
desacordada, com um pano e
ambos foram para a casa de
Sinval. Ele ainda contou que
João Batista levantou 05 horas
da manhã e saiu, suspeitando
que ele havia matado Sandra.
Sinval foi preso e
conduzido à delegacia de
Polícia Civil em Manhuaçu.
João Batista ainda é
procurado.
Polícia e Cia

Criança de 10 anos morre
em acidente na BR-116
Uma criança de 10 anos
morreu em acidente no km 584
- Reta de São Pedro do Avaí
(distrito de Manhuaçu), na
BR-116, por volta de 12:30 de
sábado, 28.
Segundo a Polícia
Rodoviária Federal, o
caminhão rodou na pista,
após estourar um pneu, e
atingiu o automóvel Citroen
C3 de Ipatinga. O caminhão
saiu da pista e incendiou-se.
Ao perceber o fogo, os três
ocupantes do caminhão
saíram de imediato. O veículo
explodiu em seguida.
O caminhão pertencente
um buffet de Ipatinga (Vale
do Aço) estava carregado de
comida e bebidas para uma
festa em Durandé, o que
favoreceu para que o fogo se
propagasse.
No Citroen viajava uma
família também do Vale do

No Citroen viajava uma família também do Vale do Aço.

Aço. O motorista Emerson
Demócrito e Silva e a esposa
Tânia Aparecida Venâncio
Demócrito foram socorridos
com ferimentos graves à
Unidade
de
Pronto
Atendimento (UPA) de
Manhuaçu pelo Corpo de

Bombeiros. Duas crianças
estavam no banco traseiro. O
bebê, na cadeirinha, saiu ileso
do acidente. Já a filha do casal
Marina Venâncio Demócrito,
10 anos, mesmo usando o
cinto de segurança, morreu
na hora do acidente.

Polícia prende mais de 30 homicidas e traficantes de gangues rivais em Ponte Nova
A Polícia Civil prendeu durante a Operação Carpe Diem, 36
traficantes e homicidas de duas quadrilhas rivais em Ponte
Nova, na Zona da Mata de Minas Gerais.
Segundo o delegado regional Milton da Cunha Castro Júnior, as investigações começaram há cerca de um ano e culminaram com a expedição de 41 mandados de prisão, busca e
apreensão.
De acordo com o policial, os presos são responsáveis pelo
aumento da criminalidade no municípios, que registrou 10
homicídios no ano passado e 13 somente nos primeiros setes
meses deste ano.

“Essa pessoas são parte integrante de duas quadrilhas de
traficantes de uma região onde ficam os bairros São Pedro e
Fátima. Esses bairros formam um grande morro da cidade.
Está acontecendo uma guerra entre essas quadrilhas por disputa de pontos de tráfico há cerca de dois anos, mas que
ficou mais acirrada ultimamente. A grande maioria dos homicídios são atribuídos a esses integrantes”, relata Júnior. Além
de mandados cumpridos nessas região, também foram presos suspeitos nos bairros Novo Horizonte e Cidade Nova.
Durante as investigações a polícia identificou cada um desses membros, suas funções e ações dentro das organizações

criminosas. Entre os bandidos capturados estão quatro menores, um de 14, dois de 15, e um de 16 anos. Há também três
mulheres presas e o restante dos suspeitos são homens. De
acordo com o delegado, cinco pessoas ainda estão foragidas, entre elas o líder de uma das gangues.
A operação começou por volta de 6h e contou com 30 viaturas, um helicóptero, cães farejadores e 120 policiais de Ponte Nova, Belo Horizonte, Ipatinga, Manhuaçu e João
Monlevade.Os presos vão responder por tráfico, associação
ao tráfico, homicídios e tentativa de homicídio. Eles foram
encaminhados para o Completo Penitenciário de Ponte Nova.
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ENTRETENIMENTO

Áries - 21/3 a 20/4 - Um
sentimento de indiferença e
desinteresse pelo mundo, poderá
fazer este período parecer muito
comprido. Isso passa logo.

Testando o Caráter
Certa vez, o dono de uma grande empresa
resolve testar o caráter de um de seus
empregados e resolve colocar quinhentos reais
a mais no salário dele.
No dia do pagamento, ele deposita na conta
do empregado o salário e os quinhentos reais
a mais. Passaram-se duas semanas e nada do
empregado falar algo e devolver os quinhentos
reais.
Nisso o empresário pensou: Safado hein?
Vou fazer o contrário agora, ao invés de colocar
os quinhentos reais eu vou tirar quinhentos
reais do salário dele e quero ver como ele vai
reagir..
Dito e feito. Chegando novamente o dia do
pagamento o empresário fez o que tinha
planejado, ele tirou quinhentos reais do salário
do empregado.
No dia seguinte o empregado entra
rapidamente no escritório do empresário e fala:
- Olha aqui doutor, fui no banco ontem
receber o meu salário e estava faltando
quinhentos reais, o que aconteceu?
E o empresário responde:
- Ahã, seu safado! No pagamento anterior
eu coloquei quinhentos reais a mais no teu
salario e tu não falou nada, e agora, o que tu
me diz?
O empregado responde:
- Olha, um erro eu tolero, mas dois não!!!

Touro - 21/4 a 20/5 - Cuidado para
não se preciptar nem se indispor
com pessoas que não têm a menor
importância para você.
Gêmeos - 21/5 a 20/6 - Se você
está sendo muito exigente e
cobrador com o seu parceiro, faça
uma pausa, antes que se criem
conflitos sérios, onde todos serão
perdedores.
Câncer - 21/6 a 22/7 - As
comunicações neste período podem
estar um pouco distorcidas, por
fortes emoções. É melhor ter muito
cuidado.
Leão - 23/7 a 22/8 - Se o tempo
estiver bom, esta é uma boa
oportunidade para você procurar um
contado mais próximo com
natureza, em lugares e abertos, ao
ar livre.

Confusão no Trânsito

Virgem - 23/8 a 22/9 - A vida
amorosa passa por um momento
positivo, em que mágoas são
esquecidas e erros relevados. Clima
de muita afetividade e entendimento.

Depois de bater na traseira de um carro, o
motorista se justifica com o guarda que registra
a ocorrência:
- A mulher fez sinal que ia virar a esquerda...
E não é que virou mesmo?

Estatísticas Políticas
- Uma pesquisa mostrou que 93% da
população não acredita nos políticos.
- E os outros 7%?
- São políticos!

Boca Suja
Um homem, viajando de ônibus, fica
impressionado com uma matéria que lê no
jornal, falando sobre o índice de mortalidade
no mundo. Ele vira-se para a passageira do
lado e diz:
- Senhora, você sabia que cada vez que eu
falo uma palavra morre alguém no mundo?
- Nossa! ? exclama ela ? Você já experimentou
escovar os dentes antes de falar?

CURIOSIDADES
PARQUE RIO DOCE – As primeira iniciativas
no sentido de preservar o Parque Estadual do Rio
Doce, surgiram no início da década de 1930, pelas
mãos do arcebispo de Mariana, Dom Helvécio
Gomes de Oliveira, conhecido como bispo das
matas virgens. Em 1944, a área tornou-se
oficialmente a primeira unidade de conservação
de Minas Gerais.
ESTRELAS - O pisca-pisca das estrelas no
céu noturno é causado por turbulências na
atmosfera da Terra. A imagem de uma estrela é
basicamente um ponto de luz no céu. Quando a
atmosfera se agita, a luz emitida por uma estrela
sofre um efeito de refração e é desviada em
diversas direções. Por isso, a imagem da estrela
sofre leves alterações de brilho e posição, e ela
fica "piscando". Essa é uma das razões que tornam
o super-telescópio Hubble tão eficiente: ao invés
de estar situado na superfície da Terra, ele orbita
no espaço, por cima da atmosfera terrestre,
driblando a refração da luz e obtendo assim
imagens mais nítidas. E as estrelas que não piscam
a olho nu? Essas não são estrelas, e sim planetas,
que por seu tamanho definido e maior proximidade
da Terra conseguem formar uma imagem estável
ao olho humano.

HORÓSCOPO

SETE ERROS

Libra - 23/9 a 22/10 - Tudo o que
você quer é um pouco de sossego.
Assim vai saber se afastar de
pessoas atormentadas, que
procuram emoções provocando as
outras.
Escorpião - 23/10 a 21/11 Período positivo, mas não se
descuide com a sua vida emocional.
Não dê espaço para depressão,
mágoas ou medos, mesmo que
você tenha razão.
Sagitário - 22/11 a 21/12 - Você
está se sentindo bem. Mas se tem
ocultos sentimentos de inferioridade,
ficará
irritado
com
desconsiderações por parte dos
outros.
Capricórnio - 22/12 a 20/1 Cuidado, você pode se ver envolvido
por um estado de espírito meio
sombrio, neste período. Mas tenha
certeza de que você está fazendo
tempestade em copo d’água.
Aquário - 21/1 a 19/2 - Se você
tem se sentido debilitado
ultimamente e com a auto-estima
em baixa, pode entregar este
sentimento ao passado. Uma onda
de otimismo vem aí.
Peixes - 20/2 a 20/3 - Muita
concentração, criatividade e
disposição para enfrentar qualquer
dificuldade que se apresentar neste
período. Você vai fazer o que
estabeleceu.
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Cai na rede vídeo íntimo
com a atriz Minka Kelly

Vazou na internet um vídeo íntimo da atriz
Minka Kelly e um ex namorado.
Segundo o site de famosos TMZ, o vídeo
com duração de 30 minutos mostra uma
gravação feita no Novo México (EUA), com
uma câmera semi-profissional.
A cama estava em um tripê sobre a mesa e
conectada á TV, de maneira que Minka e o
namorado possam assistir ao mesmo tempo
em que estava sendo gravado.
Não tem informações da idade em que tinha
a atriz quando o vídeo foi gravado.

Dilma Rousseff visita atletas
brasileiros em Londres!
Em viagem a Londres para prestigiar o início
dos Jogos Olímpicos, a presidente Dilma
Rousseff (64) fez uma visita na sexta-feira,
27, aos atletas brasileiros. Ela posou para uma
foto com os atletas da delegação brasileira
no Crystal Palace, vestida com um uniforme
amarelo oficial. Na quinta-feira, 26, Dilma
visitou os estúdios da Record – emissora que
vai transmitir a Olimpíada para o Brasil – e
inaugurou a Casa Brasil em Londres.

Liberty Ross ironiza Kristen
Stewart em rede social!

Mesmo com a carta com pedidos de
desculpas, será difícil Liberty Ross (34)
perdoar Kristen Stewart (22) pelo escândalo
de adultério envolvendo seu marido, o
cineasta Rupert Sanders (41).No começo da
semana, próximo ao dia em que a notícia sobre
traição chegou à imprensa, Liberty usou sua
página do Instagram – rede social para
publicação de imagens – para desabafar e
ironizar a atriz.
“Nem tão bonita, nem tão pura”, escreveu
ela, legendando uma foto da Branca de Neve
chorando e bebendo álcool.
Para os tabloides, a imagem é uma clara
provocação a Kristen, já que a atriz e o
diretor se conheceram nos sets de
filmagens de A Branca de Neve e o Caçador,
sendo ela a protagonista que dá título ao
longa-metragem. A história revelando o
adultério veio à tona em reportagem de
capa da revista Us Magazine. No mesmo
dia, Kristen pediu desculpas ao namorado,
o também ator Robert Pattinson (26), que,
“completamente humilhado”, deixou a casa
que dividia com a amada em Los Angeles
quinta-feira, 26. Rupert fez o mesmo em
relação à sua família.

acesse: www.jm1.com.br

Xanddy, do ”harmonia do
Samba”, passa mal e vai
parar em hospital

O líder da banda Harmonia do Samba,
Xanddy, não se sentiu bem na terça-feira (24)
e acabou tendo que ser levado a um hospital.
Muito discreto e sem querer preocupar os
fãs, o marido de Carla Perez só contou o
ocorrido na manhã de quinta-feira (26),
através do seu perfil no Twitter. Em uma
sequência de fotos, Xanddy disse que
esteve hospitalizado, mas não contou o
motivo. “Antes de ontem [terça] eu estava
assim”, escreveu ele na legenda da foto na
cama de um centro médico.
Em seguida, ele mostrou uma foto na qual
aparecia tomando soro na veia e disse:
“Depois fiquei assim”. Mas ele fez questão
de tranquilizar os fãs se exibindo bem, de pé,
na sequência de três fotos. “Agora estou de
pé e pronto para a guerra. Não se preocupem
que está tudo bem!!! Depois explico a vocês”,
garantiu.

Robert Pattinson está em
choque e devastado por
causa da traição
Uma fonte do site “Radar Online” afirmou
que o ator Robert Pattinson está “devastado”
com a traição de Kristen Stewart. “Rob está
em choque. Ele está absolutamente
devastado”, disse o informante.
O ator não quer falar em público até
entender o que vai fazer: “Rob está magoado
com Kristen. Pegá-la traindo não era algo que
ele esperava da namorada”, acrescentou a
fonte.
Em uma recente entrevista à revista “Vanity
Fair”, Pattison afirmou que não entende o
motivo que leva uma pessoa a trair: “Eu posso
entender o impulso, mas que não sabe como
alguém pode manter dois relacionamentos ao
mesmo tempo”.
Entenda o caso: A capa desta semana da
revista americana “US Weekly” mostra a
traição de Kristen Stewart com o cineasta
Rupert Sanders. Ela namora Robert Pattinson
e ele é casado com a modelo Libert Ross.
Fonte da “US Weekly” afirma que Kristen e
Rupert não conseguiram segurar a paixão no
momento do registro da imagem. A atriz pediu
desculpas publicamente.
Confira o comunicado enviado à revista
“People”: “Lamento muito por todo o
constrangimento e dor que causei às pessoas
próximas a mim e a todos os afetados por
esta história. Esta imprudência momentânea
comprometeu aquilo que tenho de mais
importante na minha vida, uma pessoa que
amo e respeito muito, Rob. Eu o amo, eu o
amo, sinto muito “.

Ana Paula Padrão revela
que já sofreu aborto
A jornalista Ana Paula Padrão nunca
pensou que teria filhos, mas, quando
resolveu que era hora de ter um, viu sua
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tentativa de ser mãe não
dar certo. A jornalista
contou
à
revista
“Contigo!” que, apesar de
ter engravidado após um
tratamento, sofreu um
aborto.
“Fiz quatro fertilizações
in vitro. Esses tratamentos
não são fáceis: injeções na
barriga às 6h da manhã,
muito hormônio, fiquei
inchada, mal e, o pior de
tudo: você passa a viver na expectativa, com
a vida paralisada. Meu casamento era e é
muito feliz, muito acima da média, não
precisava injetar essa tristeza”, desabafou a
âncora do “Jornal da Record”.
Após a felicidade, veio a frustração: o
aborto aconteceu no terceiro mês de
gestação. “Foi muito duro. Ainda é. Você vive
o luto, ele passa, mas a dor fica lá para sempre.
Todo mundo tem de lidar com algum tipo de
dor em algum momento na vida. Ela é dura,
mas faz refletir, crescer, é humana,
amadurece”, disse a jornalista.
Mas nem tudo são lágrimas. Casada há 10
anos com o economista Walter Mundell, Ana
até brinca que recentemente descobriu a
cozinha de casa e se dedica mais, hoje, às
tarefas caseiras e ao marido!

se está tudo bem”.
Luiza ainda grava “Máscaras” esta semana.
“Vai ficar tudo bem”, concluiu ela.

Claudia Jimenez é
transferida para Unidade
Coronariana Intensiva!

Lady Gaga está sendo
acusada de incentivar
menores a homossexualidade

Claudia Jimenez foi transferida no início da
tarde da quarta-feira, 25, para a Unidade
Coronariana Intensiva do Pró-Cardíaco. A
atriz já está se alimentando e fazendo
fisioterapia respiratória.
Claudia Jimenez ( 53) deixou o Centro de
Tratamento Intensivo (CTI), do Hospital PróCardíaco, no Rio, e foi transferida para a
Unidade Coronariana Intensiva. A atriz fez
uma cirurgia na segunda-feira, 23, para
substituição da válvula aórtica. “Ela está
apreensiva com todo o processo, mas feliz
com a recuperação. Está lúcida o tempo
inteiro e conversando”, contou Stella
Torreão, amiga e ex-companheira da atriz.

A cantora Lady Gaga está sendo acusada
pela Associação da Família da Flórida, nos
Estados Unidos, de influenciar adolescentes
a se tornarem gays. Segundo informações
do site Gigwise, a confusão começou após
Gaga anunciar uma parceria com a rede de
lojas Office Depot, para vender itens que
promovam o orgulho dos jovens serem o que
são – independente da opção sexual de cada
um. “Essa mensagem é irresponsável.
Milhares de crianças poderiam ter essa
questão de sexualidade trabalhada de outra
maneira. Eles serão inspirados a aceitar a
escolha errada com base nessa propaganda
de forte apelo emocional”, explicou um
comunicado enviado pela Associação. Nem
Lady Gaga e nem a loja se pronunciaram sobre
as acusações, informou o site. Um porta voz
da loja apenas elogiou o trabalho da cantora.
“Uma organização inspiradora, que tem o
poder de fazer diferença na vida dos jovens”.

Nicole Bahls pode voltar ao
Panico ao sair de “A Fazenda”
Segundo comentários, a produção do
“Pânico na Band” almeja a volta da
barraqueira Nicole Bahls. Porém, mesmo se
quisesse, a bela ao sair de “A Fazenda” tem
contrato de seis meses com a Record.
Parece que o pessoal do programa se
arrependeu de ter trocado suas panicats, pois
as novas beldades, digamos que não são
muito carismáticas.

Luiza Tomé pede
afastamento de novela
Devido a um problema de saúde, a atriz
Luiza Tomé pediu 15 dias de licença na
Record. O autor da novela “Máscaras”, Lauro
César Muniz, concordou. Como justificativa,
sua personagem Geraldine vai viajar para
fugir de Mário (Jorge Pontual), mas voltará
aos braços dele depois.
“Não é nada sério. Depois que parei de
fumar, comecei a ter crises de enxaquecas
muito fortes. Vou fazer uns exames para saber

Segurança agredido diz que
Marcelo Faria está arrependido
Agredido por Marcelo
Faria, o segurança Fabrício
Lopes disse que o ator ligou
para ele. A conversa teria
durado poucos minutos.
“Ele falou que está
arrependido mas quer
conversar pessoalmente.
Eu pedi para que entrasse
em contato com meu
advogado”, contou o jovem de 24 anos ao
jornal “Extra”.
Fabrício disse que não tem como saber se
Marcelo Faria estava sendo sincero.
O segurança acha que ficará um clima
“meio chato” caso haja o encontro, e disse
que ainda não sabe se irá perdoar o ator:
“Numa conversa por telefone não tem como
decidir isso”.
Fabrício Lopes diz que foi agredido pelo
ator com uma garrafada no último dia 19,
quando cuidava da entrada da área vip na
casa de shows Miranda.

Saiba como será a
participação de Dulce
María em “Rebelde”
A atriz e cantora Dulce Maria está no Brasil
e já grava novelinha teen “Rebelde”, remake
brasileiro produzido pela TV Record. Dulce
interpretará ela mesma na novela. Ou seja, a
eterna rebelde será uma cantora mexicana de
sucesso em visita ao Brasil.
E é Eva Messi (Adriana Garambone),
depois de conhecer a mexicana em uma de
suas turnês, convida Dulce a passar uns
dias em sua casa. Roberta (Lua Blanco),
Alice (Sophia Abrahão) e Carla (Mel
Fronckowiak) vão adorar a surpresa! Além
de ensaiar com Dulce no porão, as
rebeldes vão levar a mexicana para fazer
um passeio de helicóptero pelo Rio de
Janeiro. As cenas com Dulce irão ao ar
apenas em 6 de agosto.
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Advogado Xodó, Markiel, Muriel, Mirian, Tereza e advogado Paulo

É inaugurado em Manhuaçu
o Glamour Cabeleireiro

M

uito
glamour,
adoração a Deus e
alegria
na
inauguração do novo salão
de beleza do Glamour
Cabeleireiros situada na Rua
Luiz Cerqueira, 253, Centro de
Manhuaçu (enfrente ao
Laboratório Apollo). Um
ambiente agradável, luxuoso,
mais espaço, comodidade e
fácil acesso.
O novo salão foi totalmente
preparado para receber os
clientes com uma linha
especial de produtos para
beleza e cuidados com

tecnologia. O Glamour traz
inovações nos serviços.
Profissionais qualificados
proporcionando segurança
para os clientes. O
atendimento é unissex.
Glamour trabalha com
tratamento capilar, escova
progressiva sem formol,
tratamento
estético,
depilação, design em
sobrancelha, manicure,
pedicure, unha de gel e
atendimento especial para
noivas.
A
solenidade
de
inauguração contou também

com a presença de familiares
das proprietárias, Mirian
Fernandes de Oliveira e
Tereza Fernandes juntamente
com sua equipe Muriel
Fernandes e Diva Abreu, bem
como, com dos Advogados
Xodó e Dr. Paulo Sabino. A
benção foi dada pelo pastor
Marcio Nunes, onde e le
ministrou uma palavra bíblica
e celebrou a Deus com os
presentes.
Contatos com o Glamour
Cabeleireiros podem ser
feitos pelo telefone (33) 33318556.

