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Distribuição gratuita

Circulação: Região Vertente do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Em Raul Soares Vicente Barboza
deve eleger seu sucessor

Confiram o resultado:

O município de Raul Soares foi dividido em 15 setores: os 5 distritos, mais 10 comunidades entre centro, bairros e Zona Rural.
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Rio Casca, Paulinho de Itamar consolida sua
campanha com imenso apoio popular
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EDITORIAL

Função do Vereador

A palavra vereador vem do verbo verear, que significa a pessoa que vereia,
ou seja, aquele que tinha incumbência de zelar pelo bem-estar e sossego dos
munícipes. Claro que, atualmente, a palavra não possui tal sentido, mas não
deixa de ser correto que, em última análise, o que desejam os munícipes, através
dos seus representantes, é exatamente o zelo da coisa pública.
A função legislativa do vereador consiste na elaboração e produção de normas legais, ou leis, que assegurem a ordem e o desenvolvimento da coletividade
através de matérias constitucionalmente reservadas ao município, ou seja, observando o princípio da legalidade a que é submetida à Administração Pública.
Outra função correta é a fiscalizadora do vereador não se restringe apenas
em fiscalizar as matérias de ordem orçamentárias e financeiras. Os vereadores,
a qualquer momento, podem solicitar informações do executivo sobre assuntos
referentes à administração, bem como criar Comissões Especiais e Comissões
Parlamentares de Inquérito, requerer cópias de documentos, convocar secretários e servidores públicos para prestar informações no Plenário da Câmara
e ainda apreciar as contas municipais, entre outras providências.
Os programas de rádio e TV normalmente se houve dos candidatos a vereador que vão fazer a ponte tal, construir um posto de saúde e sabemos que
tudo isso não é função do vereador. O poder que um Vereador possui, não está
diretamente relacionado a construção de uma obra, seja esta uma simples troca
da lâmpada de um poste ou a construção de uma escola. Este poder é indireto,
através de uma possível emenda a Lei Orçamentária, sujeita a votação ou
através de uma Indicação ou Requerimento enviado ao Prefeito.
Ele pode sim fazer um projeto de lei para tal e se for aprovado e tiver a
boa vontade do prefeito em executar, mas infelizmente a maioria de nossos
vereadores se elegem fazendo favores para uns e outros e nas pequenas cidades
ainda essa maneira de fazer política é maioria, nas grandes cidades o vereador
tem que mostrar competência, pois não adianta nada fazer favores para 500
800 pessoas, deve fazer sim para a comunidade, leis que beneficie milhares
de pessoas aí sim, o exercício é legal.
O vereador é quem julga as infrações político-administrativas do prefeito,
vice-prefeito, secretários e a do próprio vereador e também as contas do
prefeito, após parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado. A Câmara
também exerce a função Administrativa, que se baseia na organização de seus
serviços internos e na nomeação de cargos de seu quadro pessoal. Essa administração é exercida pela Mesa Diretora e principalmente pelo seu Presidente,
que superintende os serviços, objetivando seu funcionamento harmonioso e
sistemático. A organização da Câmara é ditada pela Lei Orgânica Municipal
e também pelo Regimento Interno.
A função do Vereador nos dias atuais se reveste de grande importância, e a
tendência, ao que parece, é que tal se avolume, por uma razão muito simples:
à vista do próprio aumento das tarefas pertencentes ao Município. A cada dia
que passa vem ocorrendo a descentralização das tarefas do Estado brasileiro
e tais atividades estão passando, aos poucos, para a esfera municipal. O Poder
Central há muito não vem dando conta de cumprir com tais tarefas e a solução
tem sido descentralizar. E com esse movimento, as incumbências são passadas aos Municípios, que vão se deparando com situações agora novas e, para
cumpri-las, é preciso regras. E essas regras são feitas pela legislação local,
que passa fatalmente pela Câmara Municipal e pelo Vereador.
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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
Na verdade a presidenta Dilma esta preocupada, sim; mas não com a nação brasileira e sim com
os empresários; temos como exemplo a retirada do IPI sobre automóveis. Enquanto os empresários
estão enchendo os bolsos de dinheiro, os pobres miseráveis estão atolando em dívidas e correndo o
risco até de serem presos por inadinplências a faturamento de dívidas.
João - Manhuaçu
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.

Para Gurgel, eleições
irão dizer se houve
repercussão do mensalão
O procurador-geral
da República, Roberto Gurgel, afirmou
que espera repercussão do mensalão nas
eleições. “As urnas
dirão se houve alguma
repercussão [do julgamento do mensalão nas eleições]. A meu
ver, seria bom que houvesse, seria salutar”,
disse Gurgel. Nesta semana, o julgamento
do mensalão entrou em seu terceiro mês
e já condenou 22 dos 37 réus. O Supremo
Tribunal Federal (STF) definiu, inclusive,
que o mensalão foi um esquema de desvio
de dinheiro público para a compra de votos
parlamentares e apoio político nos primeiros anos do governo Lula.

STF: Lewandowski condena
Marcos Valério e Delúbio
por corrupção ativa
O ministro revisor do processo do
mensalão,
Ricardo
Lewandowski,
acompanhou o relator Joaquim Barbosa
e votou pela condenação de Marcos Valério, Cristiano Paz,
Ramon Rollerbach e Simone Vasconcelos
por corrupção ativa. Em seu voto, Lewandowski condenou também por corrupção
ativa Delúbio Soares, que, segundo ele, era
“figura onipresente” nas ações da quadrilha
do mensalão. “Ao longo dessas trinta sessões, este nome, Delúbio Soares, sempre foi
uma constante”, disse. Ele absolveu Geiza
Dias e Rogério Tolentino sob o argumento
de que as denúncias eram “paupérrimas”,
“frágeis” e “inconsistentes”.

Senador quer emplacar a Lei
Geral de Concursos Públicos
O senador Gim Argello (PTB-DF) prome-

teu começar a colher assinaturas de apoio a
criação da Lei Geral de Concursos Públicos
(LGCP), que permitirá uma orientação nacional para as seleções que visam o ingresso no serviço público. A ideia do senador é
que a Constituição estabeleça a competência concorrente da União, de estados e do
Distrito Federal para legislar sobre concursos. A proposta já tramita no Congresso desde junho e foi apresentada pela Associação
Nacional dos Concurseiros (Andacon). Gim
Argello é relator da matéria e promete esforço
concentrado de votações, a partir de 16 de outubro, para transformar a ideia em proposta de
emenda à Constituição (PEC). “É necessária a
edição dessa lei geral. O Congresso está sensível a isso e vai regularizar a situação de uma
vez por todas”, disse o senador.

PF apreende 4 toneladas de
alimentos que prefeito usaria
no dia da eleição

A Polícia Federal apreendeu, quatro toneladas de alimentos e material de campanha
do prefeito de Macapá e candidato à reeleição, Roberto Góes (PDT). O mandado de
busca foi determinado pela Justiça Eleitoral, a pedido do Ministério Público. Pedro
dos Santos Martins e Rodrigo Flávio Portugal Alves, ligados a Roberto Góes, estavam
armazenando alimentos. A suspeita é de que
eles seriam “trocados” por votos. Líder nas
pesquisas, Roberto Góes é o mesmo prefeito que, em 2010, foi preso pela Operação
Mãos Limpas, da PF, junto com a mulher,
Marília, o então governador Pedro Paulo
Dias e o ex-governador Waldez Góes, acusados de montar um esquema para desviar
dinheiro dos cofres públicos.

PF prende prefeita acusada
de comprar votos para
candidato à vice
A Polícia Federal (PF) prendeu a prefeita
de São João da Barra, no norte fluminense,
Carla Machado. Ela é suspeita de comprar
votos para eleger o vereador do município,

Alexandre Rosa, como vice-prefeito pelo
PMDB. Rosa também foi preso na ação da
polícia. Os dois já pagaram fianças e foram
soltos. . “A oposição criou um fato político.
Isso só serviu para desestabilizar o pleito”,
justificou a advogada dos políticos.

Resultado da apuração pode
ser mudado por recursos
de candidatos julgados
após eleições

Candidato a vereador é
morto em comício

O resultado das eleições municipais que
for proferido após as apurações no próximo
domingo (7) poderá sofrer alterações posteriormente, porque o TSE (Tribunal Superior
Eleitoral) não terá condição de julgar todos
os recursos de registros de candidatura negados pelos tribunais regionais até a data
das eleições.
Neste caso, os candidatos que tiveram os
registros negados e estão recorrendo terão
os seus nomes nas urnas como opção para
o eleitor, mas seus votos não serão contabilizados inicialmente. Quando o recurso for
julgado, se o TSE mudar a decisão deferindo o registro, o resultado anunciado inicialmente poderá ser modificado.
O candidato que teve o recurso acatado
pelo tribunal superior terá seus votos contabilizados e poderá ser considerado eleito,
no caso dos vereadores e prefeitos em cidades com até 200 mil eleitores, ou seguir
para segundo turno, se for o caso de candidatura para prefeito em municípios com
mais de 200 mil eleitores.
O TSE já recebeu 6.062 processos relativos às eleições de 2012 e conseguiu julgar até o momento 2.345. Segundo informações da assessoria de comunicação do
tribunal, há uma estimativa de que ainda
cheguem mais 1.366 processos para serem
julgados e que podem modificar o resultado das eleições deste ano. Só de casos
relativos à Lei da Ficha Limpa, 2.672 recursos contra indeferimentos de registros
de candidatura chegaram ao TSE. Desses,
551 já foram julgados em decisões monocráticas ou de plenário. Apesar do grande
volume de processos, a assessoria informou que a presidenta do Tribunal Superior
Eleitoral, ministra Cármem Lúcia, garante
que votará tudo até o período de diplomação dos vencedores. A preocupação é que
a situação se torne mais complicada caso
um candidato venha a ser diplomado, tome
posse no início do próximo ano e depois
o recurso de outro candidato seja julgado
procedente, alterando o resultado das eleições.
A diplomação dos candidatos vencedores ocorre no final de dezembro. As posses
ocorrem em 1º de janeiro, no caso de prefeitos, e 2 de fevereiro, no caso de vereadores.
Como os processos só começaram a chegar
ao TSE em setembro, se a corte mantiver o
ritmo do número de decisões proferidas, é
possível que até o final de novembro todos
os processos tenham sido julgados.

O candidato a vereador, da coligação PV/
PSDC/PSDB, Oneias Guerra da Silva, de
46 anos, conhecido como Eneas, foi morto
a tiros após um comício em Ipaba (MG), na
noite de terça-feira (02).
Segundo a Polícia Militar, o suspeito, que
ainda não teve o nome divulgado, teria usado a arma do candidato para matá-lo.
Uma mulher também foi atingida, mas
não corre risco de morrer. O suspeito já está
preso.

Dilma apoia Patrus e
cutuca Aécio: não saí de
Minas pra ir à praia
A presidente da
República
Dilma
Rousseff durante 20
minutos de um comício do candidato
à prefeitura de Belo
Horizonte pelo PT,
Patrus Ananias, atacou o senador Aécio
Neves (PSDB-MG),
o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e o candidato à
reeleição à Prefeitura de BH, Marcio Lacerda (PSB). A irritação da presidente foi principalmente devido às declarações de Aécio
que na segunda-feira, durante evento de
campanha de Lacerda, disse que acreditava
na vitória do candidato do PSB porque “a
população (de BH) conhece muito melhor
do que qualquer estrangeiro que vem aqui
às vésperas da eleição dizer vote nesta ou
naquela direção.”
A presidente começou o discurso dizendo
que veio até Belo Horizonte “não para falar
mal de ninguém” e sim para elogiar Patrus
Ananias. Mas em seguida Dilma recordou
que nasceu, cresceu, estudou e iniciou a luta
contra a Ditadura na capital mineira: “Eu
quando saí daqui não saí para passear. Eu
não fui passear, não saí para ir à praia, para
me divertir. Eu saí daqui porque fui perseguida porque aqui começou, como em todo
Brasil um grande, um forte processo de perseguição. Então eu quero dizer para vocês
que na minha veia corre o sangue de Minas
Gerais”, esbravejou.
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Rio Casca, Paulinho de Itamar consolida sua
campanha com imenso apoio popular
Em ritmo frenético de desenvolvimento. É assim que
Paulinho de Itamar vê a trajetória final de sua campanha. Durante os últimos dias
Paulinho e Agostinho não param de se surpreender com o
crescente apoio que estão recebendo dos eleitores de Rio
Casca.
A cada visita e reunião setorial, a cada encontro de lideranças, eles ouvem as necessidades das pessoas, trocam
ideias e perguntam por sugestões para os problemas comuns; essa proposta inédita de
gestão participativa vem sendo
muito bem assimilada pela população ávida por ver melhores dias. Isso não só repercute
bem neste momento, como demonstra a maneira como Paulinho pretende conduzir sua
gestão caso eleito o próximo
prefeito rio-casquense.
“Ouvir as sugestões das
pessoas que sofrem diariamente com problemas que
muitas vezes não conhecemos, me parece a maneira
mais eficaz de gerir nosso
município” diz Paulinho.
Paulinho inova e ousa em
afirmar que é possível atender
ao anseio popular numa gestão participativa, porém em
busca de uma administração
eficiente, o que para muitos
parece ser um paradoxo indecifrável.
Isso demonstra o quão preparado o candidato se apresenta e o quanto está confiante
na sua eleição. Outro aspecto
que acarreta franco crescimento nessa consolidação de
sua campanha é tê-la condu-

zido de maneira branda, pacífica e sem promessas vazias.
O último comício, realizado no Bairro das Graças
na última sexta-feira dia 28,
foi a prova disso, sucesso de
público que naturalmente se
apresentou para demonstrar
que, mais do que apoio, depositam em Paulinho de Itamar
e Agostinho sua esperança em
dias melhores e mais prósperos, acreditando que eles são
a melhor opção para a cidade.
“Tenho a vontade de ser
prefeito para demonstrar que
fazer política de verdade, antes de qualquer coisa é dedicar todos os esforços para diminuir a desigualdade social
existente em Rio Casca.” Diz
Paulinho, essa é uma das suas
mais fortes tônicas de campanha e que muito contribui
para tão grande apoio popular. Paulinho diz conhecer as
dificuldades em administrar
Rio Casca, mas nestes pilares acredita estar muito bem
estruturado para proporcionar
ao povo uma nova era na maneira de se gerir a cidade.

dalos, que depredaram o carro amassando-o todo. Já na
fazenda Barra mansa, outro
grupo de arruaceiros quebraram a casa de uma família,
simplesmente porque foram
vistos em franco apoio aos
candidatos Paulinho de Itamar e Agostinho Nogueira.
Ambos os episódios tiveram B.O. devidamente registrado e no episódio da casa

depredada, um dos marginais
chegou a ser preso pela polícia e após encaminhado a Delegacia de Ponte Nova, saiu
sob fiança.
Paulinho e Agostinho lamentam os episódios e afirmam que atos antidemocráticos são a triste expressão do
despreparo e desespero destes
eleitores, que se revoltam em
ver o sucesso da campanha de

Vandalismos e exageros
dos adversários
No último final de semana,
atos de vandalismo marcaram
de maneira triste a disputa
eleitoral em Rio Casca. 2 episódios foram protagonizados
por eleitores da coligação
que concorre com Paulinho e
Agostinho de maneira muito
triste.
Em Jurumirim, um carro de
som da coligação do Paulinho
de Itamar foi atacado por vân-

Paulinho e Agostinho, uma
campanha pacífica e limpa.
“Eu e o Paulinho temos
pedido aos nossos eleitores
que não aceitem essas provocações para que possamos
comemorar de maneira sincera e feliz a vitória no dia 7 de
outubro.” , diz Agostinho demonstrando sua preocupação
com os incidentes.
Paulinho de Itamar, Agostinho e seus assessores de campanha, desenvolvem enorme
esforço para que o apoio
popular que recebem esteja
sempre contido dentro das
regras eleitorais e de sujeição
à justiça de maneira transparente. No último comício, da
sexta-feira, a justiça mandou
que algumas bandeiras da sua
coligação fossem retiradas de
circulação, pois um equívoco
na sua fabricação as fez saírem
sem os dados obrigatórios de
CNPJ do fabricante e alguns
outros dados nos materiais
de campanha. Prontamente
solicitaram aos populares o
recolhimento do material e
esta harmonia na condução da
campanha mais uma vez foi
vista, as bandeiras recolhidas
e o cumprimento da decisão
judicial foi acatado.
Sobre o debate entre
os prefeitáveis
O site Mineiratividade propôs um debate entre os prefeitáveis, ao que Paulinho e
Agostinho prontamente aceitaram e confirmaram a sua
participação no debate.
O candidato adversário,
após solicitar à justiça que o
debate não fosse realizado,

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

teve seu pedido indeferido,
pelo fato de o debate e o seu
regulamento estarem em total
regularidade às regras para
este tipo de evento durante o
período eleitoral.
Paulinho e Agostinho
compareceram ao evento,
preparados e acompanhados
de seus assessores, seguros
de estarem munidos das melhores propostas para o município e desejavam poder
debater suas ideias com seu
adversário, para que mais
uma vez o povo pudesse analisar e comparar os projetos
dos candidatos.
Infelizmente o debate não
aconteceu devido ao não
comparecimento do outro
candidato e seus assessores.
Paulinho lamenta a sua
ausência ciente de que sua
participação era facultativa e
sugere ao povo de Rio Casca
que reflita sobre o não comparecimento do seu adversário e diz :
“A discussão de ideias enriquece o trabalho de qualquer
governante, seria ótimo poder ter debatido nossas ideias
para que o povo pudesse
conhecê-las mais profundamente, certamente o povo conheceria ainda mais o melhor
candidato, tenho certeza de
que além de mais essa avaliação popular eu poderia aprimorar ainda mais as ideias
que seriam apresentadas para
fazer dos próximos 4 anos o
melhor mandato político da
história de nossa querida Rio
Casca. Não é isso que o povo
espera. É isso que o povo precisa. Portanto é isso que eu e
o Agostinho iremos fazer.”

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.385.120/0001-10 E-mail: pmsim@uai.com.br

ERRATA

O
MUNICÍPIO
DE
SIMONÉSIA,
CNPJ
nº
18.385.120/0001-10 torna público que:
Referente ao extrato de publicação do PAL nº381/2012
– Pregão Presencial nº 69/2012, onde se lê: PROCESSO
ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº380/2012, leia-se
381/2012, onde se lê: 10-10-2012, leia-se 15-10-2012.
Leônidas Ribeiro Raimundo
Presidente da CPL

ACADEMIA
KOMEIKAN
Rua Vicente de Paula Reis, 23
Bairro São Jorge
(ao lado da Retífica)

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 22 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE
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Polícia Civil de Rio Casca apreende diversas armas
Depois de aproximadamente três meses de intensa
investigação a procura de
diversas armas que haviam
sido furtadas em uma propriedade na localidade de
Ponte Queimada, Zona Rural de Rio Casca/MG, este
trabalho chegou ao fim na
data de 01/10/2012.
A Equipe chefiada pelo
Inspetor Sergio Rosa, sob
comando do Delegado Dr.
Jose Marcelo juntamente
com os investigadores Túlio Pereira e Arthur, chegou aos autores do furto,
que segundo apontava as
investigações já estavam revendendo tais armamentos

para traficantes da região,
assim como também munições para estes se armarem
e fortalecerem no meio criminoso.
Após ajuda de populares
que contribuíram de forma
significativa com a Policia,
pudemos chegar às armas
que estavam ainda escondidas em um terreno ao lado
da propriedade dos autores.
Dentre diversos materiais
furtados, como GPS, DVDs,
NOTEBOOKS, armas brancas, foram recapturados armas de fogo como:
(01) Um Fuzil 7,62 sem
marca aparente. (01) Uma
espingarda de ar comprimi-

do marca CBC. (01) Uma
espingarda Cal. 12 de dois
canos, marca Bereta. (01)
Uma espingarda Cal. 22,
sem marca aparente. (02)
Duas garruchas tipo polveira. (01) Uma pistola Bereta
7.65, com diversas munições. Diversos Cartuchos de
vários calibres como 12, 38,
32 entre outros.
Todos os autores que qualificados e identificados pela
Policia, foram cientificados
através de seus advogados a
comparecem na Delegacia
de Policia Civil de Rio Casca, na data de 04/10/2012
para prestarem depoimentos.
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ENTRETENIMENTO
Aconteceu em Minas
Uma mulher estava esperando o trem
na estação ferroviária de Varginha- MG,
quando sentiu uma vontade de ir urgentemente ao banheiro. Foi.
Quando voltou, o trem já tinha partido. Ela começou a chorar. Nesse momento, chegou um mineiro, compadeceu-se dela e perguntou:
- Purcaus diquê qui a sinhora tá
chorano?
- É que eu fui fazer xixi e o trem partiu...
- Uai, dona! Mas será que a sinhora
já num nasceu com esse trem partido,
não?!?

Áries - 21/3 a 20/4
Presença de sentimentos ainda não trabalhados em seu íntimo. Mesmo com essas inquietações, você estará mais confiante e estimulado para adicionar mais prazer em sua vida.
Touro - 21/4 a 20/5
Você estará atraindo as atenções e com pose
de líder, fazendo com que as pessoas se sintam mais seguras ao seu lado. Lute por suas
ideias estudantis e profissionais.
Gêmeos - 21/5 a 20/6
A fase é ótima para iniciar novos contatos e
firmar parcerias importantes no trabalho. Essas parcerias podem significar maior produtividade.
Câncer - 21/6 a 22/7
Receptividade aos contatos interpessoais.
Além da diversão, a fase é propícia a conversas mais sérias sobre a vida. Trocas afetivas
marcam o período.

O mendigo vagabundo
O mendigo bate à porta de uma dona
de casa e pede uma esmola.
— Poxa, mas o senhor me parece tão
forte e sadio, por que será que não consegue achar trabalho?
— Não sei, madame! Acho que deve
ser pura sorte mesmo!

Leão - 23/7 a 22/8
Confronto emocional, deixando- o mais reflexivo. Aproveite esse período para estar mais
perto de sua família. Recolha-se e reflita.
Virgem - 23/8 a 22/9
A companhia dos amigos será bastante favorável, incentivando a amizade e a fraternidade. Diálogos francos, construtivos e prazerosos são a tônica do período.

CURIOSIDADES
ENFERMEIRAS - De acordo com estatísticas do Royal College of Nursing, apenas na
Grã-Bretanha, mais de três mil enfermeiras
pedem afastamento do trabalho anualmente
devido a problemas na coluna. A causa é que
elas precisam carregar pacientes pesados, o
que danifica sua saúde. Cientistas japoneses,
do Instituto de Tecnologia de Kanagawa, prometem diminuir esse número com a invenção
de uma roupa biônica que fará parte do esforço
exigido das enfermeiras. A veste é operada por
computador e possui almofadas com sensores,
que calculam a força necessária para o movimento, junto aos principais grupos musculares
humanos. À medida que o paciente é levantado, um feixe de membros semelhantes a uma
sanfona e estimuladores corporais movidos
por ar comprimido são acionados, fortalecendo costas e pernas enquanto o antebraço faz o
trabalho pesado.
TELEFONIA - A primeira ligação telefônica internacional foi feita em 25 de dezembro
de 1900, em uma experiência para determinar se a voz humana poderia ser levada por
cabos usados para telégrafos, entre Key West,
nos Estados Unidos, e Havana, em Cuba. John
W. Atkins, gerente do escritório de Key West
da International Ocean Telegraph Company
naquela época, ajustou os cabos e ligou para
Havana. “Por um bom tempo não houve som,
exceto o barulho ouvido à noite, às vezes, causado pela corrente de eletricidade”, contou
Atkins na época. Atkins continuou a ligar para
Cuba, quando ele finalmente ouviu as palavras
“Eu não estou te entendendo”.

HORÓSCOPO

Libra - 23/9 a 22/10
Período de maior segurança em si e nos seus
planos. O conselho é para agir pontualmente
e investigar o que é necessário para alcançar
suas metas.

SETE ERROS

Escorpião - 23/10 a 21/11
Aproveite as chances de lazer que devem
aparecer durante o período. Você estará mais
divertido e isso beneficia suas relações. Relaxe!
Sagitário - 22/11 a 21/12
Os locais mais reservados e companhias mais
seletas sejam sua opção no período. Descanse
e organize seus sentimentos.
Capricórnio - 22/12 a 20/1
Você estará mais expressivo e aguçado seu
poder de conquista. A tendência é que você
sobressaia em seus relacionamentos pessoais
e pode se beneficiar disso.
Aquário - 21/1 a 19/2
Harmonia entre seu setor financeiro e o profissional lhe deixam mais sensível e criativo
para conduzir suas atuais atividades. O período é marcado por mais identificação e prazer
por seu trabalho.
Peixes - 20/2 a 20/3
Aguçada sua sensibilidade e reflexões sobre
sua vida sentimental. Você enxerga o que antes não conseguia, enriquecendo também sua
vida espiritual.
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Em Raul Soares Vicente Barboza
deve eleger seu sucessor

H

á menos de uma semana para as eleições municipais,
o cenário político de Raul
Soares, Zona da Mata/MG,
começa a clarear.
Rogério, o candidato da
Coligação UNIDOS POR
RAUL SOARES dá uma
virada na política local e
desponta como favorito
assumindo a liderança
na corrida eleitoral de
Raul Soares. Rogério é
o candidato à sucessão
municipal do atual prefeito Vicente Barboza e
disputa com dois outros
candidatos: Célio Nesce
e Silvinho da Deleite.
Candidato
indicado
pelo atual prefeito Vicente Barboza. Rogério é natural de Bicuíba, distrito
que fica há 22 km de Raul
Soares e atua a mais de
20 anos como produtor e
empresário no ramo cafeeiro; Rogério também
é professor nas escolas
públicas e particulares do
município, o que facilitou
em muito seu corpo-a-corpo com a população
raulsoarense.
A sondagem aponta que

um dos motivos para esta
virada foram os comícios
e as visitas aos eleitores
feitas por ele e que se
mostrou confiável, aberto
á conversas e reuniões. A
atuação de grupos políticos adversários que partiram para a ofensa pessoal
e confusões em praça pública, durante os debates
realizados no município
contribuíram para o seu
crescimento nas intenções de voto.
Desta maneira, embora a margem de erro seja
de 3% para mais, ou para
menos, Vicente Barboza
não só elege seu sucessor como, pela primeira
vez na História de Raul
Soares, uma situação que
enfrenta forte oposição,
vencerá não só na zona
rural como já era esperado, como desta vez vence
também, na sede do município; já que o grau de
confiabilidade da sondagem é de 95%. Ressaltamos que a sondagem reflete o dado do momento.
Os trabalhos de coleta
de dados em campo desta
sondagem foram realizados

no dia 29 de setembro de
2012, tendo como universo
a população maior de 16
anos com domicílio no município de Raul Soares MG.
A amostra foi composta
por 380 entrevistas domiciliares,
distribuídas
em cotas proporcionais
à densidade habitacional
do município, conforme
Censo do IBGE- 2010 –
Sexo feminino 194 mulheres (51%) e Sexo masculino 186 homens (49%)
Perguntamos: Se a eleição
fosse hoje, em qual destes
candidatos a prefeito você
votaria? Estimulada com
apresentação de 4 (quatro
opções), nome dos três
candidatos, mais o nome
NS/NR (indeciso)
Nota: A sondagem
apresentada não se trata de pesquisa eleitoral,
mas de levantamento de
opiniões, sem controle de
amostras, o qual não utiliza método científico para
a sua realização, dependendo, apenas, de participação espontânea do
interessado, nos termos
do art. 15 da Resolução
nº 22.623 do TSE.

Confiram o resultado:
O município de Raul Soares foi dividido em 15 setores: os 5 distritos,
mais 10 comunidades entre centro, bairros e Zona Rural.
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“ Nenhuma das teses afasta José

Dirceu da centralidade das coisas ”
Ministro Joaquim Barbosa, relator do caso do
mensalão, sobre o “chefe da quadrilha”

PT quer volta de Pizzolato
para não prejudicar réus
O ex-diretor de do
Banco do Brasil Henrique Pizzolato está
sob pressão do Partido dos Trabalhadores
para retornar ao País
imediatamente. Ele
se encontra desde
julho “na Europa”, segundo seu advogado, mas há informações de que ele foi para a Itália para supostamente
fixar residência, porque tem dupla cidadania, fugindo da
condenação que já sofreu no Supremo Tribunal Federal.
Segundo avaliação da cúpula do PT, o sumiço de Pizzolato prejudicaria os demais réus do mensalão.

Sujou geral
Réus como José Dirceu e os ex-dirigentes do PT José
Genoino e Delúbio Soares temem ser prejudicados pelo
sumiço de Pizzolato.

Prisão à vista
O petista Pizzolato foi condenado à unanimidade por
vários crimes, no caso do mensalão, e pode ter de cumprir
prisão em regime fechado.

Censura prévia
A censura no palanque: o TRE proibiu candidatos a
vereador pelo DEM de Salvador de citar o mensalão e
elogiar o ministro Joaquim Barbosa.

Põe na conta
O comício em São Paulo para Haddad foi um fiasco de
público, mas não de assessores e despesas, que o Palácio
do Planalto não revela.

Joaquim será eleito presidente
do STF no dia 10
Além de votar, o ministro
Joaquim Barbosa, relator do mensalão, vai ao
Rio de Janeiro, domingo,
para comemorar seu aniversário de 58 anos. No
dia seguinte ele retornará
a Brasília, onde na quarta
(10) será eleito presidente do Supremo Tribunal Federal.
A posse deve ocorrer em 21 de novembro, uma semana

após a aposentadoria do atual presidente, ministro Carlos
Ayres Britto, por atingir a idade-limite de 70 anos.

Derrota histórica

Vereador da República

No Recife, o prefeito João da Costa se vinga dos algozes
no PT que o impediram de disputar a reeleição: além de
não ajudar Humberto Costa e o vice João Paulo, previu
que Geraldo Julio (PSB) vencerá no primeiro turno. Acha
que será a maior derrota de um petista no País.

O vereador Antonio Carlos Rodrigues (PR-SP), suplente
de Marta Suplicy (PT-SP), toma posse como senador na
próxima segunda (8).

Mais um
Suplente do senador Vicentinho Alves (PR-TO), novo secretário estadual no Tocantins, João Silva será senador a
partir do dia 11.

Bem feito
Após barrar e maltratar 1.600 brasileiros ao ano, a Espanha
sente falta da grana dos nossos turistas que ajudou os EUA
a tirar o pé da lama.

Deixa estar...
Condenado por corrupção passiva, lavagem de dinheiro
e formação de quadrilha, Valdemar Costa Neto (PR-SP)
ameaça recorrer até a cortes internacionais. Melhor não
mexer nisso. E se pegar perpétua?

Correio elegante
Enquanto os ministros se revezavam, no plenário do STF,
na sessão de segunda-feira do julgamento do mensalão,
Joaquim Barbosa e Rosa Weber se divertiam trocando
mensagens pelo computador.

Cueca voadora

Mala profissional
O sem-votos (somou 27
mil em sete eleições), Levy
Fidelix (PRTB) é um candidato profissional. Ele sobrevive dos R$ 1,5 milhão
do fundo partidário, quase
R$ 130 mil por mês, em
média. Nada mal.

Causas naturais
Nagib da Silveira, da Policia Legislativa do Senado, foi
encontrado morto em um quarto de hotel de Fortaleza.
Colegas acharam estranho, mas a perícia afirma que ele
faleceu de causas naturais.

Novena
Se não der no primeiro turno, domingo, tem candidato
apostando tudo no segundo: é 28, Dia de S. Judas Tadeu,
o das causas impossíveis.

Poder sem Pudor

Lógica política mineira

Após malas, meias e cuecas, o PT inovou: seriam do candidato a prefeito de Paraupebas (PA) José Couto os R$ 4
milhões encontrados em um avião apreendido ontem pela
Justiça Eleitoral. A aeronave seria de empresa que atua nas
obras da usina de Belo Monte. Hum...

Vereda tropical
A Interpol procura o advogado irlandês Michael Lynn, em
local incerto no Brasil após aplicar suposto golpe de € 8
milhões em investidores. O filho de 2 anos é brasileiro e a
Irlanda não tem tratado de extradição.

Nota dez
Uma brasileira se deu bem com sua editora nos EUA: 6 mil
livros com CD para ensinar Português a estrangeiros foram
vendidos ao governo de Portugal em misteriosa transação:
cada exemplar custa US$ 54,77.

O regime militar dava sinais de fraqueza e a oposição se organizava. Em Minas, Tancredo Neves e Magalhães Pinto se uniram
para criar o moderadíssimo Partido Popular. Estavam juntos,
mas queriam a mesma coisa: o governo mineiro. Um jornalista
interpelou Magalhães:
- Tancredo Neves é candidato ao governo de Minas?
- Bom, ele me disse lá em casa que não é, não... – respondeu,
para depois concluir – Isso quer dizer que ele é..
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Rob Pattinson e Kristen Stewart
estão se reconciliando no Brasil
Segundo o site “Daily
Mirror”, Robert Pattinson
e Kristen Stewart estariam no Brasil para tentar
esquecer a traição da atriz
com o cineasta Rupert
Sanders.
Uma fonte do portal britânico disse que o casal
estaria tentando se reconciliar em um luxuoso hotel
no meio da floresta Amazônica. O local traz boas energias para os atores, já que foi
lá que eles gravaram cenas quentes de seus personagens em
“Amanhecer – Parte 1″, Edward e Bella.
“É o ideal para eles porque lá foram filmadas as primeiras
cenas de amor deles juntos. O local tem boas vibrações para
eles e se há algo que faça com que os dois coloquem as coisas nos eixos, lá é a escolha certa”, disse a fonte.
A publicação diz ainda que Rob e Kristen concordaram
em não manter relações sexuais para salvar o namoro. Eles
teriam ainda procurado uma psicóloga especialista em casamentos para tentar salvar o namoro, e foi aí que ela sugeriu
que eles não dormissem juntos e fizessem uma viagem romântica.
“Eles vão ter que esperar para fazer sexo. O plano é que
eles se concentrem em reconstruir a relação. Tem sido difícil para eles e a psicóloga deixou claro que vai ser muito
difícil”, contou a fonte.

Justin Bieber vomita durante
show nos Estados Unidos
No sábado (29), o cantor Justin Bieber
se apresentou em Glendale, no Arizona,
EUA. Durante o show, ele passou mal e
acabou vomitando no palco, assustando
seus fãs. Na primeira apresentação da
turnê “Believe”, Justin precisou sair do
palco duas vezes, mas não foi interrompida. Após o ocorrido diante do público,
o cantor se desculpou e revelou que estava doente.

Leonardo se diz chateado com Paula
Fernandes e quer se aposentar
Segundo o jornal Agora
São Paulo de sábado (29),
o cantor Leonardo revelou, nas gravações de um
programa, que pensa em se
aposentar.
Ele também teria dito que
está “chateado” com a briga
judicial envolvendo a cantora Paula Fernandes.

9

Os cantores estão brigados desde que a morena entrou
com uma ação na Justiça para controlar as ações e transações comerciais de sua carreira, que é regida pela empresa
Talismã Music, de propriedade do sertanejo.

dia em que Hebe morreu em sua casa. Em diversas redes sociais incluindo Facebook e Twitter a campanha está no auge
e está sendo muito compartilhada. Com tantos comentários e
compartilhamentos será que este dia será decretado?

Globo registrou em setembro sua segunda pior média-dia de 2012.

SBT pretende gravar mais episódios
de “Chaves” versão brasileira

No último mês, entre 7h e meia-noite, a emissora marcou
14,6 pontos. Em agosto, a média foi de 15 pontos. Os dados
são referentes ao Ibope na Grande SP.
Setembro também não foi bom para a Record e o SBT.
A emissora de Edir Macedo registrou 5,6 pontos de média-dia, ante 6 em agosto. Já o SBT ficou colado em sua
principal concorrente, com 5,4 pontos. No mês de seu aniversário, a média havia sido de 5,5 pontos.
Band e RedeTV! mantiveram os mesmos índices nos dois
meses: 2,3 pontos e 0,8, respectivamente.

Como acontece todos os anos, as emissoras já preparam
a grade de programação especial de fim de ano. Programas
pilotos e seriados são os que mais aparecem nessa hora.
O SBT analisa a possibilidade de produzir mais episódios
brasileiros do seriado “Chaves”. No ano passado a emissora
exibiu alguns episódios, com Lívia Andrade e Ratinho no
elenco, e conquistou ótima audiência.
Por exemplo, no episódio “Bilhetes Trocados” Ratinho,
Christina Rocha, Carlos Alberto de Nóbrega, Lívia Andrade, Zé Américo, Renê Loureiro, Felipe Levoto e Marlei
Cevada. Até houve a ideia de se produzir semanalmente o
seriado, mas logo foi engavetado.

Thalía vem ao Brasil e deverá gravar
música com Leo Rodriguez
A estrela mexicana Thalía,
que ficou famosa no Brasil
pela trilogia “Maria Mercedes”, “Marimar” e “Maria do
Bairro”, todas exibidas pelo
SBT, deve vir ao Brasil ainda
neste ano.
Ela participará de programas
de TV e ainda gravará uma
música em parceria com o cantor brasileiro Leo Rodriguez.
Leo é dono dos hits “Bará
Bará Berê Berê”, “As Mina
Pira” e diversos outros que fazem sucesso em diversas partes do país.
De acordo com fontes próximas à mexicana, a própria
Thalia foi quem escolheu cantar com o rapaz, já que gostou
da música “Atmosfera”, primeiro single dele. Como são da
mesma gravadora, Thalia e Leo vão fazer um dueto.
A música “Atmosfera” ganhará o nome de “Noche de
Verano” e deverá ser lançado mundialmente entre janeiro
e fevereiro.

Campanha para decretar 29/09 como
“Dia do Selinho” está no auge
Fãs e admiradores de
Hebe Camargo inventaram
uma campanha
em homenagem a Rainha
da TV Brasileira. “Dia Mundial do Selinho”, que seria
no dia 29/09,

Viviane Araújo é assaltada perto de
entrada de pavilhão do Festival do Rio
A modelo Viviane Araújo foi assaltada por volta das 16 de
quarta-feira (3) após estacionar o seu carro no Armazém 5
do Cais do Porto. Viviane iria para o Armazém 6, no Pavilhão do Festival do Rio, na Zona Portuária da cidade.
Segundo a assessoria de imprensa do festival, o assaltante,
que estava armado, levou a chave do carro de Viviane Araújo
e um celular que estava em sua mão. Já a assessora da modelo teve a bolsa com iPhone, carteira e documentos roubados.
A atriz fez uma participação no filme “Estado de Exceção”
e chegava ao local para o lançamento.

Ashton Kutcher é vítima de trote
e tem casa cercada por policiais
A polícia de Los Angeles foi à
casa do ator Ashton Kutcher, após
receber uma denúncia de invasão
da casa da estrela de Two and A
Half Men, noticiou o site TMZ. A
ida ao local e a apreensão de três
homens, entretanto, podem ter
sido indevidamente realizadas por
conta de uma “pegadinha”. O caso
teve início com a ligação anônima
de uma mulher que alegava estar
trancada no banheiro após “vários
homens russos armados” invadirem a propriedade de Ashton. A
LAPD (Los Angeles Police Department) gravou o testemunho e cercou o imóvel com carros e helicópteros, efetuando a prisão de três homens que, mais tarde, viriam a ser
identificados como potenciais empregados de Kutcher. As
autoridades também falharam em descobrir a identidade da
vítima que se dizia “refém” dos bandidos, dando a entender
que a ação criminosa não chegou a ocorrer de fato. Ashton
não se encontrava presente na ocasião.
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Mesário mais idoso do país vai
receber homenagem nas eleições

No domingo, dia 7
de outubro, em Curitiba – PR, José Carlos
Mello Rocha, de 81
anos de idade, receberá o troféu RankBrasil pela superação
do próprio recorde
brasileiro.
José Carlos Mello
Rocha, que é o mesário mais idoso do país
em atividade e atua
em Curitiba – PR,
será
homenageado
no primeiro turno das
eleições municipais,
que acontecem domingo, 07 de outubro.
Pouco antes do início da votação (às
7h30), uma equipe do
RankBrasil, inclusive
o diretor Luciano Cadari, vai até o Colégio
Estadual Barão do Rio
Branco, na seção 159,

para entregar o troféu ao mesário, pela
superação do próprio
recorde brasileiro. A
homenagem foi autorizada pelo Tribunal
Regional Eleitoral do
Paraná.
Com 81 anos de idade e há 62 exercendo
a função, o paranaense faz parte da história do país Ele entrou
para o RankBrasil
pela primeira vez em
2010, com 79 anos
e em 2012 pretende
deixar de ser mesário, não por falta de
condições físicas ou
mentais, mas porque
acredita que chegou a
hora de parar.
Personalidade brasileira no que se refere a eleições, o recordista nasceu em

Jaguariaíva – PR e
desde 1950 participa ativamente da democracia do Brasil,
auxiliando eleitores
durante as votações
em quase 50 pleitos
e também escolhendo
os governantes.
José Carlos começou na função quando Getúlio Vargas foi
eleito presidente da
República e em Curitiba atua desde o início da década de 60.
Com o voto através de
impressões digitais,
ele terá presenciado
as quatro fases eleitorais do país: urnas
de madeira, de lona,
eletrônicas e pelo sistema biométrico.
A experiência acumulada faz com que
ele tenha muitas his-

O paranaense José Carlos Mello Rocha tem 81 anos de idade
e há 62 exerce a função nas eleições do país

tórias curiosas para
contar. Pela dedicação
ao processo eleitoral,
já recebeu diversos títulos importante. Por

merecimento, o RankBrasil faz questão de
prestar talvez a última
homenagem a José
Carlos enquanto me-

sário. O Colégio Estadual Barão do Rio
Branco fica na rua
Brigadeiro
Franco,
2.532.

