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Circulação: Região Vertente do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Distribuição gratuita

ACIAM divulga a programação do
17º Simpósio de Cafeicultura de Montanha
A
Associação Comercial, Industrial e de Agronegócios de
Manhuaçu (ACIAM) divulgou a programação oficial do
17º Simpósio de Cafeicultura de Montanha. A expectativa é reunir cerca de 1.500 produtores de café e as principais lideranças do segmento para debater ações que garantam produtividade e mercado para a cafeicultura na região de montanha,
com o objetivo de difundir conhecimento e promover troca de experiência no setor cafeeiro.

PÁGINA 5

Câmara: Presidência cria
Comissão para apurar possíveis
irregularidades em
contratações da Prefeitura
A programação do Simpósio terá três auditórios com eventos simultâneos, um dia de campo e
uma feira de produtos para a cafeicultura, além de uma rodada de negócios do Sebrae-MG.

PÁGINA 9

DIZEM POR AÍ...
PÁGINA 3

Belo, Zilu, Roberto Carlos e Emílio Santiago
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EDITORIAL

Fato consumado

Os especialistas dizem que em política só existem dois fatos a levar
em conta: o fato novo e o fato consumado. Consumada a eleição dos
dois candidatos oficiais à presidência da Câmara e do Senado, resta
agora acompanhar os fatos políticos que decorrerão dessa tomada do
Poder Legislativo pelo PMDB. Nas duas vezes em que isso aconteceu,
fatos importantes marcaram a História do país.
No biênio 1991/1992, Ibsen Pinheiro presidiu a Câmara e Mauro
Benevides, o Senado, e comandaram o processo de impeachment
do então presidente Fernando Collor de Mello. Em 2009/2010, com
Michel Temer na Câmara e José Sarney no Senado, o PMDB assumiu
a vice-presidência na chapa de Dilma Rousseff.
Um partido com a organização do PMDB não preside o Legislativo
sem que esse fato determine seu fortalecimento, e por isso a primeira
consequência da eleição de ontem para presidente da Câmara foi o
enfraquecimento do PSB como ator de primeiro nível para a eleição
de 2014.
A candidatura do deputado federal Julio Delgado não chegou nem
a provocar um segundo turno, o que demonstra que foi precipitada a
ação do governador pernambucano Eduardo Campos de permitir que
seu partido abrisse uma dissidência oficial com a base governista.
Se a vice-presidência na chapa de reeleição de Dilma é a aspiração
do PSB, ela ficou mais distante se depender apenas de sua vontade.
O PMDB, no comando das duas Casas do Congresso, terá meios de
pressionar o governo se quiser manter a situação atual.
Se, no entanto, a possibilidade de governar São Paulo parecer mais atraente
Fale com a redação
a Temer e sua turma, o PMDB estará contato@jm1.com.br
em condições de abrir mão da vice. Não
(33)3331-8409
creio, porém, que, para os interesses do
partido, que tem uma força bem distribuída pelo país, circunscrever-se a São Paulo seja um projeto viável.
Tanto o discurso do deputado federal Henrique Alves ontem quanto o
do senador Renan Calheiros destacaram uma plataforma positiva para
o Congresso que dificilmente será cumprida diante de tantos compromissos políticos assumidos nas campanhas, a começar pela promessa
de Renan Calheiros de fazer uma gestão “transparente”.
Há, no entanto, temas à vontade para confrontos com o Palácio do
Planalto, se e quando necessário. Mas o compromisso dos dois com
a defesa da liberdade de imprensa é um ponto que está no DNA do
partido que um dia já foi o baluarte da luta contra a ditadura, quando
presidido por Ulysses Guimarães. O PMDB, mesmo passível de críticas
por seu comportamento o mais das vezes fisiológico, tem compromissos
democráticos que nunca foram colocados em questão.
Ambos os presidentes reclamaram das medidas provisórias, que
retiram do Legislativo a iniciativa dos debates dos grandes temas
nacionais. Nessa miríade de promessas, os vetos presidenciais serão
enfrentados, e o pagamento das emendas parlamentares terá um rito
mais independente, que não deixe o Legislativo nas mãos do Executivo.
Nos seus quatro “eixos propositivos”, Renan incluiu ainda a modernização do Senado, que tem vários estudos da Fundação Getulio
Vargas que não saíram do papel, e o reforço do papel do Senado na
“modernização e o aumento da competitividade do país”.
A avaliação periódica do sistema tributário nacional, com vistas a
perseguir a justiça fiscal e o impacto da política tributária na redução
das desigualdades, seria uma maneira de fiscalizar a ação do Executivo
sem se limitar a relatórios periódicos dos ministros, que comparecem
ao Congresso de maneira burocrática e sob a proteção da maioria
governista.
Essa comissão, que poderá s er formada por economistas de várias
tendências, teria a capacidade de se antecipar ao governo quando isso
fosse necessário, marcando a atuação do Congresso na política econômica. Na teoria, teríamos dessa maneira Câmara e Senado atuando
com independência, sem submissão ao governo. Na prática, teremos
certamente lampejos dessa independência, sempre que o PMDB precisar se impor dentro da aliança governista.
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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
a rua e impedem outros carReclamação Taxistas
ros passarem. Os motoristas
nervosos, buzinam causando
Estamos recebendo muitas
uma poluição sonora que reclamações dos moradores
enlouquecem os moradores. de manhuaçu sobre o atendiSolicito providências.....
mento dos taxistas.
Três bairros: Matinha,
José Carlos - Manhuaçu Campo de Avião e Coqueiro (Campo da Honda)
Autoridades de Manhuaçu, quando chamam o taxista
favor tomar providências eles não comparecem ou
contra os trios-elétricos que dizem que não atenderão
circulam, a qualquer hora, estes pontos.
pelas ruas da cidade inferniOutra reclamação é sobre o
João onseca Rodrigues zando todos os cidadãos que preço diferenciado, o mesmo
precisam trabalhar no dia percusso dependendo do
Moro na Rua Alencar Soares seguinte. Onde está o cumpri- taxista pode variar de R$ 10
Vargas, centro, e está um prob- mento da Lei?
até R$ 20,00.
lema de trânsito constante. Os
caminhões das lojas fecham
Alair Rodrigues
José Marcelo

Parabéns pelo mutirão em
combate à Dengue; Mas existe
uma controversa, aqui na Rua
Pedro Faria, B. São Jorge;
completam hoje, 05 dias que
NÃO recolhem o LIXO, as
calçadas estão repletas de
sacolas de lixo, proliferando
mosquitos de todas as espécies, inclusive, o da Dengue..
Por favor publicar esta mensagem urgente, porque se trata
de utilidade pública...
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
A dura realidade da sociedade
A falta de experiência da assessoria do prefeito Nailton
Heringer (PDT) está deixando a bola de neve cada dia
maior, é lógico que um governo não pode ser avaliado em
poucos dias de mandato, mas 70 dias é um bom período
para se ter uma ideia das atitudes de um governo.
O governo de Nailton tem cometido erros bobos, por falta
de uma orientação madura e experiente, veja agora mesmo
o prefeito a meu ver vai cometer um erro ao promover uma
manifestação em Santo Amaro, ele não está a par do que
aconteceu e está acontecendo com o aeroporto e vai dar um
tiro no pé, promover manifestação não é coisa de prefeito.
Nailton pela sua natureza sempre foi do diálogo, mas como
prefeito esse lado desapareceu e isso tem trazido até constrangimento para alguns de seus auxiliares. Cada macaco
no seu galho, fazer política está no sangue e a prática ensina
bastante é o que está faltando em sua assessoria. O tempo
também é um bom professor, até os animais de tanto baterem suas cabeças aprendem que devem mudar de caminho,
sinceramente esperamos para o bem de Manhuaçu e região
que este governo dê certo até porque Manhuaçu está carente
de gente do bem.

Chico do Juquinha com saia justa
O vereador Chico do Juquinha (PT) tem enfrentado as
reclamações de seus colegas, os
munícipes que o tem procurado para saber alguma coisa do
governo, recebendo críticas e
ficando de saia justa sem ter o
que responder. Dia 7 próximo
passado na reunião da câmara
ele foi questionado por muitas
professoras municipais entre
outros problemas como a saída
ou não da Secretária de Educação e não tinha informações,
líder de governo tem que estar
a par das notícias de seu governo, não sabe aí se a falta é do
líder ou do prefeito, mas uma
coisa é certa que falta entrosamento isso falta.

Eram poucos, agora só

Essa foi a frase mais dita nas rodinhas de
bate papo dos políticos de Manhuaçu na Câmara Municipal na última quinta-feira por
ocasião da seção ordinária, conversei com
alguns dos líderes partidário e fiquei até

surpreso por saber que após as eleições eles
nem foram convidados para um cafezinho
ou um bate papo, tanto praticado antes das
eleições e pelo que sentimos eles estão fora
do governo dando por encerrado a parceria.

Dívidas de 6 milhões

A Câmara de Manhuaçu nunca esteve tão
light como hoje, do jeito que o povo gosta,
“Libertas Quæ Sera Tamen “A Liberdade,
que embora tardia, contudo, olhou favoravelmente para mim, inerte.” Para alguns
estudiosos essa é a melhor tradução. O tratamento dispensado aos colegas e aos visitantes mudou o senário da Câmara Municipal
de Manhuaçu, Maurício Júnior vereador de
primeiro mandato e de imediato vai presidir,
já solidifica sua marca a da transparência e
da liberdade, não sabemos até quando seguirá essa linha que, para o prefeito é péssima,
as críticas ao executivo geradas no plenário
da câmara toma proporções gigantescas.
Nailton tem sido criticado na câmara e ninguém encontra respostas, cadê a liderança do
executivo que não acompanha as reuniões.
Quem irá defendê-lo? E pelo andar da carruagem as coisas podem ficar bem piores, aí
é que entra o jogo de cintura de uma boa assessoria, pois o prefeito como executivo tem
centenas de problemas para serem resolvidos
é para isso que o governo é composto de vários secretários e diretores, mas a máquina

não anda está emperrada, é lógico que o prefeito não precisa estar sempre nas reuniões,
mas já passou do momento afinal de contas é
na câmara que serão votadas as leis que serão
executadas pelo prefeito e faz parte do bom
político a cordialidade e o respeito pelos demais poderes e até hoje ele não fez uma visita
a câmara, aproveitamos para alertar o nosso
prefeito que se ainda não fez uma visita ao
judiciário é bom fazê-lo também faz parte da
boa convivência entre os poderes.
A falta de comunicação do Executivo para
o Legislativo é tão clara que na última reunião, os vereadores questionaram o prefeito
(que nunca está presente e muito menos representado). Além da ausência do prefeito,
os vereadores levantaram discussão quanto
ao fato do prefeito ter reclamado tanto da
herança de dívidas do governo passado, que
segundo ele gira em torno de R$ 6 milhões.
Apesar de ter “assumido a Prefeitura no vermelho”, Nailton Heringer ainda não mostrou
nenhum documento da dívida e ainda comprou um terreno de quase R$ 1 milhão para
o IFET.

Entenda a novela do aeroporto de Manhuaçu
Por Devair Guimarães de Oliveira
O ProAero é um programa de adequação,
ampliação e melhoria na malha aeroportuária
do Estado de Minas Gerais que objetiva prover
de acesso aeroviário todas as regiões de Minas
Gerais. A entrada de Manhuaçu nessa seleção

dos aeroportos foi baseada em uma distribuição
estratégica no Estado, na densidade populacional, nas áreas econômicas, nas melhorias previstas no PAEMG – Plano Aeroviário do Estado de Minas Gerais e nos pareceres técnicos,
resultado das vistorias realizadas pelo Comando da Aeronáutica em parceria com o Estado.

Falta-se pouca coisa porque não funciona
O Aeroporto Regional Santo
Amaro de Manhuaçu foi inaugurado em 2007 e está até hoje
adormecido, já é tempo demais
para uma obra cara como esta
continuar como uma daquelas
obras esquecidas e inacabadas
como muitas que se vê por aí.
A verdade tem que ser dita, e
o que ouvimos do secretário
de Transporte e Obras Públicas
Carlos Melles e do engenheiro responsável pelo ProAero
Dr. Migliorini em reunião
realizada dia 12 de setembro
de 2011 com o deputado Lael
Varella, Fabio Soares e Tuca
foi a seguinte: o aeroporto foi
inaugurado em 2007 e continua
sem receber linhas aéreas regulares. “O motivo desse atraso
foi a falta da contrapartida da
prefeitura de Manhuaçu que
não aplicou R$ 300 mil reais,

que seria a parte de iluminação,
sinalização e brigada de incêndio, segundo me informaram
de 15 a 20 balizamentos no alto
dos morros em função da nossa
região ser muito amorrada, isso
custa mais ou menos 20 mil
reais cada ponto desses, nós já
estivemos duas vezes na Secretaria Nacional de Aviação Civil, estivemos junto aqui agora
com nossa equipe que trata dos
aeroportos, Dr. Migliorini e
vamos fazer um acompanhamento rápido do projeto para
levarmos em Brasília, eu torço
muito, e acredito que se a gente for rápido e fizer bem feito
possamos conseguir isso até o
final do ano se Deus quiser, é
minha vontade e meu desejo,
trabalhar nessa prioridade, e a
recomendação do Governador
Anastasia, é colocar esses ae-

roportos funcionando o melhor
e o mais rápido possível”. Explicou o secretário Melle.
O Governo de Minas investiu R$ 4,6 milhões e o governo
federal R$ 4 milhões. Diante
desse impasse o Democrata de
Manhuaçu cobrou do deputado Lael Varella que interviesse junto ao governo do estado
para resolver o problema. Em
encontro dia 12 de setembro de
2011 com o secretário, o deputado Lael Varella colocou Tuca
e Fabio Soares ao lado do secretário de obras Carlos Melles
para que os dois resolvessem
com o secretário, de imediato
o secretário chamou o Dr. Migliorini que é o responsável
pelo ProAero e declarou mais
de uma vez que o aeroporto de
Manhuaçu entraria como obra
prioritária de MG, ficou tudo

acertado que ainda até o final
daquele ano, 2011 o Aeroporto entraria em funcionamento,
Tuca correu atrás da documentação pendente e inclusive pagou de seu bolso um mapa do
aeroporto e do terreno necessário para se fazer a brigada de
incêndio, tudo isso está de posse dos responsáveis. Acredito
que agora cabe uma negociação
política para o empasse e não
será com manifestações que se
dará jeito, penso que o prefeito
de Manhuaçu deveria procurar
seus deputados, ou então ser
mais humilde e procurar outros
partidos ligados ao governo

do estado, tenho certeza que o
Lael Varella terá muito prazer
em atendê-lo o próprio deputado relatou a nossa reportagem
que deseja muito fazer algo
por Manhuaçu, mas as coisas
devem ser resolvidas via partidárias. A falta de informação
é grande, estão dizendo que as
obras que faltam gira em torno
de R$ 3,4 milhões, nunca, isso
é impossível, o que falta é apenas o terreno, a parte de iluminação, sinalização e brigada de
incêndio, isso tudo foi avaliado
por pessoas profissionais e em
2011 girava em torno de pouco
mais 500 mil reais.

O

vereador Paulo Altino (PR) disse na
última reunião no
plenário da Câmara que o
prefeito está fazendo o papel de Robin Hood às avessas. Ao contrário do super-herói, que tira dos ricos
para dar aos pobres, “Nailton Heringer” aumenta
consideravelmente o salário
dos secretários e dá um aumento pífio para os demais
servidores públicos “Funcionários do SAMAL estão
morrendo de fome”, disse o
vereador.
Vale ressaltar que um dos
maiores motivos da greve
da polícia militar em Minas
Gerais em 1997, foi exatamente este tipo de ação
salarial que o prefeito esta
fazendo, dando aumento
salarial ao alto comando esquecendo dos demais.

Contratações
irregulares

Os vereadores de Manhuaçu estão todos com
medo de serem penalizados
por votarem em descordo
com a lei, e segundo informam e seguindo orientação
do Ministério Público, a
Câmara de Manhuaçu abriu
sindicância para apurar possíveis contratações irregulares cometidas pelo prefeito Nailton Heringer. Fazem
parte da comissão os vereadores Juninho Linhares
(PSDC – presidente), Fernando do Fórum (PMDB
vice-presidente) e Paulo
Altino (PR – relator). Tudo
indica que as próximas reuniões da Câmara tendem a
esquentar cada vez mais.
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Altair Campos assume o cargo de
Conselheiro Estadual Efetivo
Pela presente, gostaríamos de convidar a todos
para a solenidade de posse da nova diretoria da
Seccional OAB de Minas
Gerais, onde estaremos
assumindo o cargo de Conselheiro Estadual Efetivo,
iniciando nova jornada em
defesa de nossa profissão.
A posse será no dia
17/03 às 18h, no auditório
da faculdade de direito da
UFMG, com presença confirmada do presidente nacional da OAB, Presidente
do TJ-MG e Governador
do Estado de Minas, entre
outras autoridades.

Maiores detalhes e informações poderão ser verificadas no link: http://www.oabmg.org.br/sites/cidadania/
Já no dia 18/03, teremos a primeira reunião
do Conselho Pleno. Cumprindo nossas bandeiras
de campanha, estaremos
apresentando projetos e
requerimentos de interesse da Advocacia Regional,
conforme pleitos apresentados
espontaneamente
por colegas das subseções
regionais.
Em especial, o requerimento para que a OAB
estadual oficie ao TJ-MG

para designação urgente
de dois juízes (um titular
e um cooperador) para a
comarca de Ipanema, bem
como urgente curso de
qualificação e capacitação
dos serventuários daquela
comarca, medida que entendemos de extrema necessidade.
Dr. Altair Campos - Altair Campos & Associados - Sede: Rua Nudant
Pizzelli, 194 - Centro Filial: Rua Aparício Caldeira, 34 - Baixada - CEP:
36.900-000
Manhuaçu-MG - Tel: (33) 3331-2301
/ (33) 3332-3279

Confira os Projetos de Lei e de Resolução, Requerimentos
e Indicações aprovados na sessão de 07/03/2013
Projetos de Lei:
Executivo Municipal
*Revisão salarial - Projeto de Lei n° 011/2013 – aprovado com emenda - Autoriza a concessão de revisão geral para os servidores públicos do Poder Executivo e dá outras providências;
Projetos de Resolução:
Mesa Diretora
*Comissão - Projeto de Resolução nº 008/2013 - Cria Comissão Especial Mista para apurar a legalidade das contratações de funcionários públicos Municipais e dá outras providências.
Requerimentos:
Rogério Filgueiras Gomes, Jânio Garcia Mendes, Aponísia dos Reis, Anízio
Gonçalves de Souza, Fernando Gonçalves Lacerda e Juarez Cleres Elói
*Requerimento nº 10/2013 - Requer ao Prefeito, a marcação de uma audiência
pública entre a Comissão de Educação, Cultura e Esporte com toda a diretoria
do Departamento Municipal de Esportes e representantes de todas as modalidades esportivas do Município;
Gilson César da Costa e Aponísia dos Reis
*Requerimento nº 11/2013 - Adquirir um terreno no entorno da E.M Ivo Mendes, Córrego Boa Vista, distrito de Santo Amaro de Minas para prática de recreação e educação física dos alunos;
João Gonçalves Linhares Júnior
Requerimento nº 012/2013 - Requer reiteração do requerimento nº 004/2013
encaminhado ao Prefeito Municipal, aprovado nesta Casa Legislativa na 2ª
reunião ordinária do dia 07 de fevereiro de 2013.
MOÇÃO
Jorge Augusto Pereira
*Moção de Pesar nº 09/2013 - Por ocasião do falecimento da Senhora Maria
Alves Gomes (Mãe do Ex-Vereador Nelci Alves Gomes – Teté);
Indicações:
Legislativo Municipal
* (nº 136/2013) - Reivindicam a construção de ponte interligando o B. Lajinha
à BR 262, próximo ao Supermercado Pais e Filhos, tendo em vista que a empresa Gulozitos já doou o terreno para a construção da mesma.
Anízio Gonçalves de Souza
(nº 137/2013) - Colocação de dois bueiros na Rua José Perígolo, no B. Lajinha;
Francisco Coelho de Oliveira e Anízio Gonçalves de Souza
(nº 138/2013) - Indica a construção de creche nos moldes do Governo Federal
no distrito de Dom Corrêa;
Hélio Ferreira
(nº 139/2013) - Colocação de Guarita (abrigo de passageiros) na Ponte do
Evaristo, no B. Ponte da Aldeia;
(nº 160/2013) - Reivindica operação tapa-buraco na Rua Agenor de Paula Salazar, no B. Ponte da Aldeia.
(nº 161/2013) - Cascalhamento atrás do Parque de Exposições, no B. Ponte
da Aldeia.
Gilson César da Costa
* (nº 140/2013) - Construção de ETA – Estação de Tratamento de Água maior
para o distrito de Vila Nova;
* (nº 141/2013) - Indica a construção de muro de alvenaria em torno da E.M
de Vila Nova;
* (nº 171/2013) - Construção de Hospital Dia ou UPA no distrito de Vila Nova.
Maurício de Oliveira Júnior e Anízio Gonçalves de Souza
*(nº 142/2013) - Colocação de quebra-molas na Rua Luiz Cerqueira, em frente
ao Restaurante Fogão de Lenha, no Centro;
Jânio Garcia Mendes
*(nº 143/2013) - Indica o aumento do número de policiais no destacamento do

distrito de Realeza;
*(nº 144/2013) - Realização de toda infraestrutura na viela conhecida como
“Beco do Camilo”;
*(nº 145/2013) - Construção de vestiário para o campo no distrito de Realeza.
Jorge Augusto Pereira
*(nº 146/2013) - Realização de estudos para definição do perímetro urbano
da cidade;
*(nº 162/2013) - Reivindica melhorias na iluminação com a troca de luminárias
queimadas na Av. Dr. Jorge Hannas, Rodovia BR-262, no centro;
Francisco de Assis Dutra
*(nº 147/2013) - Trevo e radar na entrada de São Pedro do Avaí;
*(nº 148/2013) - Calçamento na Rua Geraldo Euzébio, distrito de São Pedro
do Avaí;
*(nº 149/2013) - Construção de escadaria de acesso na parte do B. Santa
Cruz, em São Pedro do Avaí.
Eli de Abreu Gomes
*(nº 150/2013) - Muro de arrimo na Rua Santa Rita, próximo ao nº 60, no B.
Matinha;
*(nº 151/2013) - Muro de arrimo na Rua São Silvestre, próximo ao nº 80, B.
Matinha;
*(nº 152/2013) - Operação tapa buracos, no B. São Vicente.
Fernando Gonçalves Lacerda
*(nº 153/2013) - Reivindica a construção de pista de bicicross, considerando
que a pista existente no Clube do Sol foi destruída em virtude do início das
construções das casas do Projeto Minha Casa Minha Vida;
*(nº 154/2013) - Solicita a construção de pista de skate na cidade, pois os
jovens praticantes dessa modalidade de esporte estão em constante risco de
serem atropelados nas ruas;
*(nº 155/2013) - Indica o contato entre o Prefeito de Manhuaçu e o Secretário
Municipal de Obras, objetivando o retorno da circulação de veículos em mão
dupla na Rua Duarte Peixoto, entre a R. Serafim Tibúrcio e Av. Getúlio Vargas,
no B. Coqueiro, proibindo o estacionamento em um dos lados da via;
Juarez Cleres Elói
*(nº 156/2013) - Solicita a reforma da passarela que interliga o B. Bom Jardim
a Vila Deolinda;
*(nº 157/2013) - Indica o conserto do orelhão situado entre o Asilo São Vicente
de Paulo e o Hospital César Leite;
*(nº 158/2013) - Reivindica a reforma da quadra poliesportiva do distrito de
São Sebastião do Sacramento.
Francisco Coelho de Oliveira
*(nº 159/2013) - Indica a colocação de repetidor de sinal de TV no distrito de
Dom Corrêa;
Rogério Filgueiras Gomes
*(nº 163/2013) – Solicita reforma e vistoria, por engenheiros, em todas as pontes da cidade;
*(nº 164/2013) - Rampa de acesso para cadeiras de rodas e placas indicativas
em todas as ruas da cidade;
João Gonçalves Linhares Júnior
*(nº 165/2013) - Operação tapa-buracos em toda a extensão da R. Duarte
Peixoto, no B. Coqueiro;
*(nº 166/2013) - Operação tapa-buracos em toda a extensão da Rua Silas
Pacheco, no B. Colina;
*(nº 167/2013) - Pavimentação e limpeza da R. Moisés Ribeiro Alves, no B.
Catuaí, abaixo do reservatório do SAAE;
Aponísia dos Reis
*(nº 168/2013) – Solicita que o prefeito entre em contato com o Estado, para
legalizar o terreno que está abandonado, onde funcionava a E.M Rita Clara
Sete, para construção do ESF, no distrito de Santo Amaro de Minas;
*(nº 169/2013) – Reivindica cobertura da quadra da E.M Rita Clara Sete, distrito de Santo Amaro de Minas;
*(nº 170/2013) – Solicita Pista de caminhada e academia ao ar livre, em Santo
Amaro de Minas.
Paulo César Altino
*(nº 172/2013) - Reivindica o término de calçamento e iluminação na Rua Ayrton Senna, no B. Lajinha.

Tri-Objetiva - 39
Celso de Medeiros Costa (*)

Em seu lugar como
agiria Jesus?
1- É livro de luz, sim!
2- Coisa boa nele a flux, ou afim!!
3- Ajuda-nos a viver com (o)// Jesus, enfim!!!

1 - Apresentações – § O “Em seus passos
o que faria Jesus?”, de Charles M. Sheldon
(1857-1946), saiu em 1896; no Brasil, no final do decênio dos 60 ou no início dos 70,
pela JUERP –Junta de Educação Religiosa e
Publicações –, à época Casa Publicadora Batista. A Sociedade Religiosa Editora Mundo
Cristão o relançou (1ª ed., jan./2008; e 19ª
reimpressão: 2012). § A página 3 informa
que o livro é ficção; sobretudo, uma mostra
de Jesus Cristo na literatura, e é sobre a vida
e Sociologia cristãs; e literatura norte-americana. Mas, muito
nos diz. A contracapa mostra que “Estima-se que, apenas em
inglês [sic], suas vendas superaram os 50 milhões de exemplares”, e, “[...] Leitores de todo o mundo continuam a surpreender-se com o desafio proposto há mais de um século.” § O livro
ensina: “[...] A grande questão de toda a vida [...] se resume
na pergunta ´o que faria Jesus?´, se, ao lançarmos essa pergunta, tentarmos responder a partir de um maior conhecimento
do próprio Jesus. Antes de imitá-lo, precisamos conhecê-lo”
(pág. 160)
2 - Exemplificações – § O livro,
propondo tudo na vida ser feito como
Cristo faria, desfila pessoas, igrejas,
etc. mudando na tríade ESPIRITUAL-Social-cultural – isto mais que cultura-específica-conhecimento:
Cultura-Genérica-Contexto –. Ricos e socialites
mudam sua visão. Boa cantora não aceita contrato! – contralto ou soprano continua cantando no
culto, e, sobretudo, para cultuar a Deus!!! –. E jornal muda
toda linha editorial, influenciando até a política, pois “propõe
abordagem suprapartidária e moral das questões políticas” (página128), “patriotismo suprapartidário, sempre olhando para
todas as questões políticas sob a perspectiva da relação que
elas guardam com o reino de Deus [...] ideias que traduzem no
bem-estar do povo” (páginas 156s.); e tem o social nessa nova
editoria (pág. 158). § E o social é destacado, e é questionada a
caridade que se resume a doações – “o amor fazer o trabalho
desagradável por meio de terceiros?” – (p. 247), quando, respectivamente, deve-se “se doar junto com suas doações” (246),
e, “[...] O cristianismo que tenta terceirizar o sofrimento não é
o cristianismo que Cristo pregou. [...]” (pp. 272s.) § E o problema não é não ter posses, pois, há, até, “uma alavanca tão
importante quanto o dinheiro consagrado.” (152).
3 - Inquirições – § A prática proposta não
leva ao subjetivismo e outras limitações e relatividades, quando a Bíblia é objetiva, ilimitada
e absoluta? Isso não traria problema da pessoa
definir de si mesmo sem estudo e oração bíblicos? § Você está pronto a fazer o que Jesus quer
de Seu discípulo que, como tal, é seguidor e estudante – este sob o método peripatético, que o
Mestre-dos-mestres usava que é ensinar-caminhando ou/e caminhar-ensinando –? § Você quer saber mais?...
1- Quer ler o livro em tela?
2- E, sair da cela e montar na sela??
3- Mais: Seguir-servir a Cristo, vida bela???
(*) O articulista é graduado em Teologia e pós em História
Eclesiástica.

Vendo Chácara
de 1.463 M2

Vendo uma chácara de 1.463 M2, próximo às concessionárias de carros do Bom
Jardim, posto, supermercados, defronte à
BR 262. Bom preço. Ótima ocasião.
Tratar à Rua Beira Rio, 180
ou pelo telefone (33) 8434-0904
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ACIAM divulga a programação do
17º Simpósio de Cafeicultura de Montanha

A programação do Simpósio terá três auditórios com eventos simultâneos, um dia de campo e uma feira de produtos para a
cafeicultura, além de uma rodada de negócios do Sebrae-MG.

PROGRAMAÇÃO

A

Toninho Gama presidente da ACIAM

Associação Comercial, Industrial e de
Agronegócios de Manhuaçu (ACIAM) divulgou
a programação oficial do 17º
Simpósio de Cafeicultura de
Montanha. A expectativa é
reunir cerca de 1.500 produtores de café e as principais
lideranças do segmento para
debater ações que garantam
produtividade e mercado
para a cafeicultura na região
de montanha, com o objetivo de difundir conhecimento e promover troca de experiência no setor cafeeiro.
A programação é centrada em produtividade e qualidade do café, mas aborda
temas transversais como

cooperativismo, sustentabilidade e mercado. As palestras foram definidas por uma
comissão formada pelas entidades parceiras. O evento,
que acontece nos dias 20 a
21 de março, no parque de
Exposições da Ponte da Aldeia, em Manhuaçu, e no
dia 22, em Martins Soares,
no Centro Experimental de
Café.
A programação do Simpósio terá três auditórios com
eventos simultâneos, um
dia de campo e uma feira de
produtos para a cafeicultura,
além de uma rodada de negócios do Sebrae-MG.
Carlos Henrique Cruz

AUDITÓRIO 01

AUDITÓRIO 03

20/03 - QUARTA-FEIRA
8h – Credenciamento
9h - Recepção de Boas Vindas
Antônio Carlos Xavier da Gama - Presidente da ACIAM
André Farrath Jaegger de Oliveira - Vice Presidente Federaminas
Nailton Cotrim Heringer -Prefeito Municipal
Rômulo Matozinho - Gerente Regional EMATER
Alexandre Junqueira Leitão - Presidente SCAMG
09h15min – Lançamento do Selo Comemorativo do 17º Simpósio de
Cafeicultura de Montanhas
Presidente da ACIAM: Antônio Carlos Xavier da Gama
Diretor Regional Correios MG: José Pedro de Amengol Filho
9h30min – Palestra
DIMENSÃO E IMPORTÂNCIA DA CAFEICULTURA DAS MATAS DE
MINAS.
PALESTRANTE: JOSÉ LUIZ RUFINO (Superintendente do Centro
de Excelência do Café das Matas de Minas - UFV – Engenheiro Agrônomo).
DEBATEDORES: Fernando Romeiro de Cerqueira
Ereni Emerick Constantino
10h45min – Palestra
INDICAÇÃO GEOGRÁFICA COMO MECANISMO DE PRODUTORES, EMPRESAS E REGIÃO.
PALESTRANTE: HULDA OLIVEIRA GIESBRECHT (Analista Técnica SEBRAE Nacional – Unidade de Acesso e Inovação a Tecnologia).
DEBATEDOR: Josiane Cotrim Macieira
12h - INTERVALO PARA ALMOÇO
14h – Palestra
MECANIZAÇÃO DA CAFEICULTURA DE MONTANHA
PALESTRANTE: FÁBIO MOREIRA DA SILVA (Professor do Departamento de Engenharia Agrícola da UFLA).
DEBATEDOR: Eduardo Cotrim Heringer
15h15 min – PAINEL – EXPERIÊNCIAS E BUSCA DE SOLUÇÕES
PARA MECANIZAR A CAFEICULTURA DE MONTANHA.
RODRIGO GONÇALVES SOBREIRA ROCHA (Cafeicultor / Agrônomo).
SERGIO MORAES GONÇALVES (Cafeicultor / Agrônomo).
JAQUELINE LIMA CRUZ (Cafeicultora/ Agrônoma).
16h15min - Palestra
NEGÓCIOS SOLIDÁRIOS E SUSTENTÁVEIS – NOVOS MERCADOS E AS OPORTUNIDADES DO COMERCIO JUSTO.
PALESTRANTE: ARY MORAES (Coordenador Geral de Fomento a
Economia Solidária – Governo Federal).
DEBATEDOR: Flânio Alves

14h às 17h – RODADA DE NEGÓCIOS SEBRAE
17h às 18h30min – AGENDA DE RELACIONAMENTOS SEBRAE
18h30min – COQUETEL ENCERRAMENTO DA RODADA DE NEGÓCIOS
21/03 - QUINTA FEIRA:
08h30min – Palestra
PRAGAS E DOENÇAS COM FOCO EM PHOMA
PALESTRANTE: FLÁVIA RODRIGUES ALVES PATRÍCIA (Professora e Pesquisadora Científica – Centro Experimental Central do Instituto Biológico SP).
DEBATEDOR: Paulo Roberto Vieira Côrrea
09h45 min – Participação Especial
Secretario de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SEAPA – ELMIRO NASCIMENTO
10h30min - Palestra
ADMINISTRAÇÃO DE PROPRIEDADES CAFEEIRAS.
PALESTRANTE: NIWTON CASTRO MORAES (Assessor Especial
de Café da Sec. Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de
M.G - SEAPA).
DEBATEDOR: Ari de Oliveira Filho
12h - INTERVALO PARA ALMOÇO
14h - Palestra
MERCADO DE CAFÉ – AS MUDANÇAS NO CONSUMO INTERNO
DE CAFÉ – INOVAÇÃO E AGREGAÇÃO DE VALOR.
PALESTRANTE: NATHAN HERSZKOWICZ (Diretor Executivo da
ABIC).
DEBATEDOR: Wallace Ferreira Pedrosa
15h40min - Palestra
CONSCIÊNCIA SOLIDÁRIA – PARCERIAS PARA O SUCESSO – PARTICIPAÇÃO DAS PESSOAS NAS AÇÕES PARA ALAVANCAR COOPERATIVAS, DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL.
PALESTRANTE: JOSE DA PAZ CURY (Consultor Técnico SEBRAE
/ Diretor da PAZCURY Desenvolvimento Humano / Especialização
em Cooperativismo e Associativismo)
DEBATEDOR: Nayme José de Salles
16h45min – Palestra
CORREIOS – SOLUÇÕES QUE APROXIMAM
PALESTRANTE: MARIA CRISTINA MOREIRA VILETE DE OLIVEIRA (Diretora Correios Manhuaçu)
DEBATEDOR: André Farrath Jaegger de Oliveira
22/03 - SEXTA FEIRA:
08h30min - Dia de Campo - Cepec/ Fertilizantes Heringer
Centro de Pesquisas Cafeeiras Eloy Carlos Heringer - CEPEC
Rod. BR 262, km 11 – Martins Soares (MG)
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PREFEITURA
MUNICIPAL DE SIMONÉSIA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.385.120/0001-10 E-mail: pmsim@uai.com.br

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº160/2013.
INEXIGIBILIDADE/CREDENCIAMENTO Nº06/2013
O MUNICÍPIO DE SIMONÉSIA, CNPJ nº 18.385.120/000110 torna público que realizará licitação Inexigibilidade para
credenciamento de Agricultores Familiares, interessados em
apresentar proposta para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, visando a manutenção das Escolas
Municipais do Município de Simonésia para o atendimento ao
PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) do FNDE
(Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), da Prefeitura Municipal de Simonésia no período de 27 á 01/04/2013 de
08:00 ás 11:00 e de 13:00 ás 17:00 horas. O edital completo e
maiores informações poderão ser obtidos na sede da Prefeitura
de Simonésia, na Praça Getúlio Vargas, 50, Centro, Fone: (0xx)
33-3336-1235.
Silvânia Gonçalves Ferreira de Oliveira
Presidente da Comissão
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº161/2013.
PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2013
O MUNICÍPIO DE SIMONÉSIA, CNPJ nº 18.385.120/000110 torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL para contratação de empresa especializada para
fornecimento de Cesta Básica para atender as necessidades da
secretaria de Ação Social, neste Município, com abertura marcada para 22/03/2013, às 13:00 horas. O edital completo poderá ser obtidos na sede da Prefeitura de Simonésia, na Praça
Getúlio Vargas, 50, Centro, Fone: (0xx) 33-3336-1235.
Cláudio Márcio Geraldo Costa
Pregoeiro
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº162/2013.
PREGÃO PRESENCIAL Nº023/2013
O MUNICÍPIO DE SIMONÉSIA, CNPJ nº 18.385.120/000110 torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL para contratação de empresa especializada para
fornecimento de medicamentos controlados para atender as
necessidades da secretaria Municipal de Saúde, com abertura
marcada para 26/032013, às 09:00 horas. O edital completo poderá ser obtidos na sede da Prefeitura de Simonésia, na Praça
Getúlio Vargas, 50, Centro, Fone: (0xx) 33-3336-1235.
Cláudio Márcio Geraldo Costa
Pregoeiro
Praça Getúlio Vargas, 50 - Fone: (0xx33) 3336-1235 Fax: (33) 3336-1269 - CEP- 36930-000 - Simonésia – Minas Gerais

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

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SIMONÉSIA, torna público, em atendimento
ao caput do art. 26 e parágrafo do art. 61 da Lei de Licitações,
que, nos autos dos processos licitatórios indicados, foram firmadas as seguintes contratações:
Pregão nº72/2012 – Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de combustíveis e óleos lubrificantes
para manutenção da frota Municipal. Contratado: LIMA PETRÓLEO LTDA – Valor total estimado (R$894.045,44).
Pregão nº02/2013 – Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de produtos panificados, confeitados,
lanches e café para atender as necessidades da Administração
e demais secretarias, neste Município. Contratado: PANIFICADORA KISABOR LTDA – Valor total estimado em (R$75.823,00).
Pregão nº03/2013 – Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de material médico hospitalar para manutenção das atividades da secretaria de saúde, neste Município.
Contratado: DISTRISER DISTRIBUIDORA SERICITA LTDA – Valor total estimado (R$827.234,63).
Pregão nº04/2013 – Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de medicamentos para manutenção das
atividades da secretaria de saúde, neste Município. Contratado:
DISTRISER DISTRIBUIDORA SERICITA LTDA – Valor total estimado (R$492.876,00).
Pregão nº05/2013 – Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais de consumo, utensílios e
vasilhame para manutenção das escolas, neste Município. Contratados: JOSÉ CARLOS MARQUES DA SILVA-ME – Valor estimado (R$62.740,00); JOSÉ GERALDO RODRIGUES – Valor
estimado (R$62.980,00) e MINIMERCADO ALMEIDA E SILVA
LTDA – Valor estimado (R$110.507,00).
Pregão nº06/2013 – Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de gênero alimentício para manutenção
da merenda escolar nas Escolas do Município de Simonésia.
Contratados: JOSÉ CARLOS MARQUES DA SILVA – ME, - Valor
estimado (R$219.170,00); JOSÉ GERALDO RODRIGUES - Valor estimado (R$187.100,00); MINIMERCADO ALMEIDA E SILVA
LTDA – Valor estimado (R$213.400,00) e PAULO JUNIOR DE
FREITAS-ME – Valor estimado (R$24.000,00).
Pregão nº07/2013 – Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais de limpeza para manutenção das Escolas do Município de Simonésia. Contratados:
JOSÉ CARLOS MARQUES DA SILVA –ME – Valor estimado
(R$34.020,00) e JOSÉ GERALDO RODRIGUES – Valor estimado (R$37.710,00).
Pregão nº08/2013 – Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de material didático para atender
as necessidades das Escolas do Município de Simonésia. Contratados: ANTONIO THEODORO NEIVA – ME – Valor estimado
(R$646.393,10) e COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA-ME
– Valor estimado (R$32.251,40).

Pregão nº09/2013 – Objeto: Contratação de empresa especializada para locação de equipamentos, confecção de camisas e
serviços de segurança para realização das atividades carnavalescas 2013, no Município de Simonésia. Contratados: JV MARINHO – Valor (R$46.200,00) e TOP SHOW EVENTOS LTDA
– Valor (R$9.800,00).
Pregão nº10/2013 – Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Transporte Escolar
para atender as necessidades da Secretaria de Educação, no
Município de Simonésia. Contratados: CARDOSO E SOARES
TURISMO LTDA-ME – Valor estimado (R$28.500,00); VIAÇÃO
PERÍGOLO LTDA – Valor estimado (R$200.780,00) e VIAÇÃO
SÃO SIMÃO LTDA – Valor estimado (R$227.450,00).
Pregão nº11/2013 – Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de corretagem de seguros para
veículos da frota Municipal. Contratado: ALVES E DUTRA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA-ME – Valor
total (R$25.451,00).
Pregão nº12/2013 – Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de recarga de oxigênio e
locação de equipamentos para secretaria de saúde, no Município de Simonésia. Contratada: MARIA DA CONCEIÇÃO DE
PAULA OLIVEIRA – ME – Valor estimado (R$163.400,00).
Pregão nº14/2013 – Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais de construção, elétricos,
hidráulicos e pré-moldados, para atender as necessidades da
Prefeitura Municipal de Simonésia. Contratados: CASA COLONIAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA – Valor estimado
(R$1.072.937,45) e ARTEFATOS DE CIMENTO RODRIGUES &
SOARES LTDA – Valor estimado (R$240.800,00).
Convite nº01/2013 – Objeto: Contratação de engenheiro técnico para organização, reestruturação e reparação da Defesa Civil,
no Município de Simonésia. Contratado: MURILO WAGNER DE
LEMOS JUNIOR – Valor total estimado (R$30.250,00).
Dispensa nº09/2013 – Objeto: Contratação de empresa especializada para prestar serviços de ornamentação para o carnaval
2013 de Simonésia. Contratado: TOP SHOW EVENTOS LTDA
- Valor (R$7.890,00).
Dispensa nº12/2013 – Objeto: Contratação de empresa especializada para desenvolver e garantir manutenção de Site Oficial
da Prefeitura Municipal de Simonésia. Contratado: ACTCON
COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA – Valor
(R$7.000,00).
Simonésia, 07 de Março de 2013.
MARINALVA FERREIRA
Prefeita Municipal

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ:00.421.566/0001-97- Email: acessoria@cmci.mg.gov.br

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 22 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 01/2013
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01
A Câmara Municipal de Conceição de Ipanema, CNPJ
00.421.566/0001-97, torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL para contratação de empresa especializada. OBJETO DO CONTRATO: SOFTWARE para
atender a adm. Pública, na cidade de Conceição de Ipanema,
com abertura às 14h00min horas do dia 25/03/2013.
RETIRADA DO EDITAL NO SITE DA CÂMARA: www.cmci.mg.gov.br.
FLAVIANE COMPER DE OLIVEIRA
PREGOEIRA
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CANTINHO DE FÉ
por

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

“ As partes trazem suas razões com uma certa paixão”
Ministro Luiz Fux (STF)e a disputa, às vezes emocional, pelos royalties de petróleo

PR que tirar Fernando Pimentel do ministério Prêmio de consolação
Em negociação para voltar à base e apoiar a presidenta Dilma em 2014, o PR propôs ao Planalto substituir o
petista Fernando Pimentel no Ministério do Desenvolvimento Industrial e Comércio Exterior. O partido alega que
a aliança é importante ao próprio Pimentel, cotado para
disputar o governo de Minas, já que é a segunda maior
bancada mineira e tem quase três minutos de tempo de TV
no horário eleitoral.

Xadrez político
Político de confiança de Dilma, Pimentel iria para a Casa
Civil em lugar de Gleisi Hoffmann, que é candidata ao governo do Paraná.

Prejuízo eleitoral

A Câmara vai criar estrutura e cargos ao Conselho de Altos
Estudos e Avaliação Tecnológica, onde Inocêncio Oliveira
(PR-PE) foi acomodado após perder vaga na Mesa Diretora, onde permaneceu por vinte anos.

Pró-ativo
O líder do PSDB, Carlos Sampaio (SP),
coleta assinaturas para votar o fim da aposentadoria vitalícia a ex-governadores.
Ele também articula para derrubar o voto
secreto no Congresso, salvo em caso de
eleições.

Ele fica

O PT calculou que o prejuízo eleitoral de Dilma, se não
obtiver apoio do PR em 2014, será principalmente no Rio
de Janeiro e em São Paulo.

Além de Mendes Ribeiro ser um amigo querido, a presidenta Dilma tem mais um motivo para mantê-lo ministro
da Agricultura. Sua vaga na Câmara foi ocupada pelo suplente Eliseu Padilha, da cota do PMDB.

Malas prontas

TAMancada

O ex-senador Wilson Santiago e seu filho, Wilson Filho,
decidiram abandonar o PMDB para assumir o comando
do PTB na Paraíba.

A TAM terá de indenizar em 10 mil merrecas a cliente que,
vítima de overbooking, foi colocada em outro vôo, onde
sofreu novo overbooking e foi expulsa do avião. E ainda
tomou um tabefe do comandante. Ninguém foi preso. Com
multa tão irrisória, nada vai mudar tão cedo...

Escafedeu
Cumpriu-se o fado: um mês após deixar a presidência da
Câmara, o nanodeputado Marco Maia (PT-RS) já despareceu no baixíssimo clero.

Sebrae aposta em sinergia com Microempresa
Confortável em orçamento que permite ao Sebrae desenvolver políticas do setor, o presidente da entidade, Luiz
Barretto, saudou a criação do novo ministério da Micro e
Pequena Empresa, que será entregue ao empresário Guilherme Afif Domingos para acomodar o PSD do ex-prefeito
Gilberto Kassab. Barretto aposta em sinergia com Afif, atual vice-governador paulista, que, aliás, ainda não revelou
seus planos.

Limitação
Ao contrario do Sebrae, o novo ministério nasce com orçamento suficiente apenas para seu custeio, sem dinheiro
para investimentos.

Profecia
O futuro ministro Afif Domingos, que é ligado ao comércio, era aquele candidato à presidência da República do
“Juntos chegaremos lá”.

Regras do jogo
Para o senador Walter Pinheiro (PT-BA), é “natural” o
governador Eduardo Campos (PSB-PE) se posicionar em
busca de espaço em 2014: “O núcleo do governo não é só
PT e PMDB, cabe mais um”.

Limpeza
Projeto do deputado Sebastião “Bala” Rocha (PDT-AP)
proíbe fatos, provocações e ataques “sem comprovação”
que “desqualificam e ridicularizam candidatos” no horário
eleitoral. Vai acabar a propaganda.

Quando Dilma inaugurou uma fábrica de submarinos no
Rio era para enfrentar a “marolinha” do PIB ou as previsíveis enchentes na cidade?

Poder sem Pudor

Prova para a doutora

Já em clima eleitoral, o PMDB-RN só fala da eventual candidatura do ministro Garibaldi Alves (Previdência) ao governo do Estado, em 2014.

Tudo armação

Turbulento
O presidente da Câmara, Henrique Alves (PMDB-RN),
prometeu a Henrique Fontana (PT-RS) votar o projeto de
reforma política nos dias 9 e 10 de abril: “Vai ter turbulências igual aos royalties”, prevê o relator.

No dia 15 de março de 1985, o Brasil iria dar
posse ao seu primeiro presidente civil, depois de
vinte anos de ditadura militar. Como resultado de
uma mobilizadora campanha popular por eleições
diretas, o Brasil estava finalmente retornando ao rol
dos países democráticos. O senador mineiro Tancredo Neves fora eleito pelo Congresso com 480 votos
contra 180 obtidos por Paulo Maluf, candidato dos
militares. A eleição, mesmo indireta, foi uma festa
só. Mas no dia 14 de março, véspera da posse, a
imprensa noticiava que Tancredo fora internado às
pressas. Nos 38 dias seguintes, o presidente eleito
sofrera sete cirurgias, e o quadro só piorava. Até
que no dia 21 de abril veio a notícia fatal: Tancredo
estava morto. O país inteiro, que antes acompanhara
atento os boletins médicos, agora chorava desconsolado o funeral de suas esperanças.
Não é só um País que pode passar por uma tragédia assim. Pessoalmente, cada um de nós também
tem a sua lista de sonhos que não se concretizaram.
Um hino, que nosso povo gosta de cantar, diz: “Graças dou por minha vida... e a esperança que falhou”.
Creio que Tomé se sentiu assim, quando viu o
corpo de Jesus, ensanguentado e morto, descendo
da cruz para ser depositado num túmulo frio. Todos
os sonhos daquele discípulo foram dinamitados
com a crucificação de Cristo. Onde estariam as
promessas de um mundo melhor? Essa frustração
levou Tomé a distanciar-se dos discípulos, de tal
modo que quando Jesus apareceu a eles, no domingo
mesmo da ressurreição, Tomé estava ausente. E só
“oito dias depois” (Jo 20.28) é que ele retornou ao
convívio dos crentes.
O ser humano tem muita facilidade para apostar
na esperança. E com a mesma facilidade passa a
descrer de tudo, se essa esperança não se traduz
em realidade. Depois de ver que Jesus estava vivo,
Tomé se rendeu a Cristo, dizendo: “Senhor meu,
e Deus meu” (Jo 20.28). Jesus já é também o seu
Senhor?

Pergunta a estibordo

O retorno

Parlamentares desconfiam que a suposta falsificação da assinatura do deputado Zoinho (PR-RJ) é armação dos cariocas para tentar anular a sessão que derrubou os vetos de
Dilma sobre os royalties do petróleo.

Quando a esperança
morre na véspera

Ex-governador de Pernambuco com fama e hábitos, digamos,
peculiares, Roberto Magalhães acabara de ser eleito deputado
federal. Num sábado deserto de Brasília, queixou-se de dor de
dente, pediu ajuda a amigos e um dentista neutralizou o abscesso.
No fim da consulta, ele pediu:
- O sr. me dá um atestado?
- Claro. Mas, permita-me a pergunta: por que o senhor, um
deputado federal, precisa de atestado?
- É para mostrar à doutora Jane.
“Doutora Jane” é como Magalhães chama a própria mulher.
Ficou parecendo que ela duvidava da sinceridade de sua dor.

SALADA DE FEIJÃO
BRANCO COM BACALHAU
Material usado:
Feijão
branco,
bacalhau,
alho,
cebola,
tomate
miúdo, pimentão
descascado, cebola de cabeça,
cheiros
verdes,
azeitonas, sal, pimenta do reino.
Modo de fazer:
Cozinhar o feijão
branco. Afogar o bacalhau com alho e cebola, deixando secar o caldo. Picar tomate miúdo, pimentão descascado, cebola de cabeça,
cheiros verdes, azeitonas, temperando com
vinagre, sal, pimenta do reino. Arrumar no pirex: uma camada de feijão, molho, regar com
óleo, bacalhau, molho, feijão.
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POLÍCIA

POLÍCIA

Preso casal acusado de matar aposentado no Coqueiro

A Polícia Civil divulgou
na terça-feira, 05, a conclusão do inquérito e a prisão
das duas pessoas envolvidas no assassinato do aposentado Elmer Tassara de
Gouvea, 86 anos. O corpo
dele foi localizado na sexta-feira, 15 de fevereiro, mas
havia cinco dias que estava
morto. Foram presos David
Dias dos Santos, de 25 anos,
e Jéssica Freitas de Souza,
de 18 anos.
Segundo o delegado Getúlio Lacerda, a investigação foi iniciada tão logo o
trabalho da perícia no local.
“Estivemos na residência na
rua da Conceição, próximo
à Igreja da Imaculada Conceição, no bairro Coqueiro, e
havia algumas pistas e palavras escritas na parede. Hoje
temos certeza de que foi um
crime de latrocínio. A residência tinha gavetas reviradas, foram levados utensílios
domésticos e alguns objetos
da casa, como telefone celu-

lar e um notebook. Levaram
talheres de prata e materiais
pessoais. Além disso, sacaram dinheiro na conta do
aposentado e um cheque que
ele tinha”, detalhou.
O casal de namorados que
foi preso pela Polícia Civil
foi identificado a partir de
informações da vizinhança e da movimentação da
conta bancária. Segundo o
delegado, a jovem fez dois
saques de 50 reais na conta
dele, pegou um cheque e fez
um depósito na conta dela.
“Chegamos a ela por causa
disso e depois ao namorado,
que é o David, natural de
Vitória e que mora em Manhuaçu há nove meses”.
DUAS PESSOAS: Getúlio considera que as prisões
foram resultado da investigação técnica e científica
desenvolvida pela delegacia
de homicídios. “A perícia
mostrava que o crime foi
cometido por duas pessoas.
O homicídio foi praticado

na manhã da segunda-feira
de Carnaval. Eles foram lá
com intenção de mata-lo”,
afirmou.
Eles já conheciam o aposentado e tinham o hábito
de frequentar a casa. Elmer
não imaginava que seria assassinado. Estava jogando
paciência no computador.
“No momento que estava
distraído, jogando, o David
o segurou e a Jéssica amarrou as mãos dele. Ela exigiu
a senha bancária , foi até o
banco para conferir e fazer
a movimentação. A jovem
alegou que saiu e ele estava
com vida e quando retornou
já estava praticamente morto pelo David”, detalhou
Getúlio Lacerda.
O delegado regional Dr.
Welington Moreira também
comentou o caso e entende que ambos participaram
do crime e mataram o aposentado com uma corda
amarrada no pescoço que o
sufocou e uma facada dada

pelo David no coração dele.
“Todos os dois participaram
do crime. Os atos deles contribuíram para a morte do
aposentado”, salientou.
O casal foi preso e passou
por exame de corpo de delito na Unidade de Pronto
Atendimento de Manhuaçu
para ser encaminhado para
o presídio.
De acordo com Dr. Welington Moreira, a Regional
de Manhuaçu, mesmo com
as dificuldades de falta de
efetivo policial, os crimes
estão sendo apurados com
rapidez. “Temos que elogiar esses policiais e dizer
à sociedade que a Polícia
Civil de Manhuaçu se empenha na resolução de todos
os casos. Só não é apurado
por falta de informações,
porque empenho eu garanto
que há bastante dos nossos
policiais. Esse caso é mais
uma resposta positiva, apurada em um intervalo de 20
dias”.

Vereador de Taparuba morre em acidente em Simonésia
O vereador João Godoy de
Oliveira morreu em um grave acidente, na estrada entre
Simonésia e Palmeiras de
Manhuaçu, na tarde de terça-feira, 05/03.
De acordo com populares,
ele dirigia um caminhão carregado com brita no sentido
Simonésia para Palmeiras.
O vereador perdeu ocontrole da direção e saiu da pista.
Quem esteve no local, acredita que o caminhão rolou
pela encosta e tombou sobre o vereador, que tentava escapar pela janela. Godoy foi eleito vereador em Taparuba com
213 votos pelo PMDB na coligação “Taparuba não pode
parar” e havia assumido o mandato em janeiro. Ele era o
Secretário da Câmara dos Vereadores.

Angellys citou duas situações que motivaram o crime.
Uma situação foi que após
o uso de crack ela, ainda
sob efeito da droga, foi até a
casa da avó buscar dinheiro
para comprar mais drogas,
durante a conversa a Dona
Dorvina teria negado dar dinheiro à neta, o que resultou
em uma discussão. O outro
motivo seriam mágoas mal
resolvidas entre avó e neta.
Angellys convenceu a
avó a sair de casa para conversar em um local onde os
vizinhos não poderiam ouvir a discussão, e logo após
a chamou para ir a casa de
uma amiga, e a levou para

Mulher esconde celular
e vai parar no hospital

P

Polícia Civil reconstitui o crime
em que jovem matou a avó

IPANEMA (MG) - Na manhã de sexta, dia 08/03, foi
realizada a reconstituição do
crime de assassinato que levou a morte da moradora de
Ipanema, Dona Dorvina Nogueira Pavione de 63 anos.
A Polícia Civil de Ipanema
liderada pelo Delegado Dr.
Nilson Belmiro acompanhou
a autora confessa Angellys
Carla de Jesus Pavione, 18
anos, neta da vítima, na reprodução simulada da noite
do crime e obteve um reforço da Polícia Militar de Ipanema para manter a segurança durante a ação.
Segundo o Delegado de
Polícia, Dr. Nilson Belmiro,

Foram presos David Dias dos Santos, de 25 anos, e Jéssica
Freitas de Souza, de 18 anos.

um loteamento na saída para
Caratinga onde aconteceu o
crime.
A polícia investiga ainda a
arma usada pela autora, uma
faca de cozinha foi encontrada próxima ao local onde
estava o corpo da vítima
dias depois, e possivelmente
esta seria a faca usada pela
jovem, pois foi reconhecida
por parentes e pessoas próximas.
O Delegado de Ipanema
afirmou que existe coerência
entre os depoimentos prestados durante a confissão e
a reconstituição realizada
nesta manhã, a maioria dos
vestígios policiais coletados

no local do crime também
levam a supor que o crime
tenha ocorrido conforme relatou Angellys. Mesmo assim não se pode afirmar que
a jovem cometeu o crime sozinha pois as investigações
não estão encerradas.
Angellys tem colaborado
com as ações da Polícia e
aguarda as conclusões em
liberdade. Apesar de ter confessado o crime, ela não foi
pega em flagrante o que impossibilita a prisão.
Toda a ação foi acompanhada por populares e teve
cobertura da imprensa.
Rayssa Carvalho IpaNews

arece notícia do site
Planeta Bizarro, mas é
verdade. Uma mulher
entrou na casa de um morador no bairro Nossa Senhora
Aparecida em Manhuaçu na
noite de quarta-feira, 06/03,
e furtou um celular.
Ele chamou a polícia
depois que uma vizinha
chegou e contou: “Olha, foi
ela quem pegou o celular
e escondeu nas partes íntimas”.
O problema é que depois
de descobrir isso tudo, a
mulher de 23 anos não conseguiu retirar o celular para

devolver. Foi necessário
acionar o Corpo de Bombeiro Militar que a conduziu
ate o Hospital Cesar Leite,
onde o médico de plantão na
maternidade conseguiu retirar o aparelho.
A mulher, depois de liberada do hospital, foi levada
para a delegacia pelo furto.
Em entrevista, o delegado
Getúlio Lacerda contou que
a mulher tem várias passagens pela polícia, foi liberada da cadeia na semana
passada e agora está presa
de novo, depois da história
inusitada de quarta-feira.
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Câmara: Presidência cria Comissão
para apurar possíveis irregularidades
em contratações da Prefeitura
Em sua quarta reunião ordinária neste ano, a Câmara Municipal de Manhuaçu votou e aprovou o Projeto de Lei nº
011/2013, que trata da concessão de revisão geral para os
servidores públicos do Poder Executivo, entre outros Projetos de Lei, Resolução, Requerimentos e Indicações dos Vereadores. Presidida pelo Vereador Maurício de Oliveira Júnior,
a sessão mais uma vez contou com expressiva participação
de cidadãos e lideranças comunitárias, além de professores
da rede municipal e agentes de Saúde. Entre os presentes, a
Diretora Regional da UNSP, Gláucia Rocha Mendes; Pres.
da UNSP/ Manhuaçu, Maria Aparecida da Silva (Parri);
Pres. do Cons. do Fundeb, Flávio Lacerda, e Vice-pres. da
entidade, Eliane Faustino; Conselheiros Tutelares Danilo
Barbosa de Almeida (Pres.), Silvana Andrade Avelar Barbosa e Márcia Maria de Souza Lopes, e do Pres. do CMDDCA,
Dr. Savele Xavier de Barros, além de representantes de associações de moradores.

Dia da Mulher
Logo na abertura da
sessão legislativa, o Presidente Maurício Júnior
destacou a comemoração do Dia Internacional da Mulher recitando um poema alusivo
à data e prestando uma
homenagem à Vereadora Aponísia dos Reis,
presenteando-a
com
uma rosa. Em seguida, todas as mulheres que se encontravam no plenário também foram agraciadas com flores.

Forte representatividade
O Presidente Maurício Júnior anunciou ainda a participação de Manhuaçu
na primeira Diretoria Executiva da AMICAM (Associação Mineira de Câmaras
Municipais), oficialmente apresentada
durante o recém-realizado III Congresso
Mineiro de Vereadores, em Belo Horizonte. Manhuaçu ficou fortalecido nesta
composição, sendo a única cidade com
dois representantes na diretoria da entidade, o Presidente da Câmara Maurício
de Oliveira Júnior (Membro do Cons.
Fiscal) e do Vice-presidente, 2º Sgt. Anízio Gonçalves de Souza
– “Cb. Anízio” (Tesoureiro). “O Governador Anastasia precisa de uma classe que represente as Câmaras Municipais. Cabo
Anízio e eu tivemos a honra de sermos convidados e eleitos
para participar da primeira diretoria da Associação Mineira de
Câmaras Municipais e representar Manhuaçu com dignidade”,
afirmou Maurício Júnior.

17º Simpósio de Cafeicultura
O Presidente da ACIAM,
Antônio Carlos Xavier da
Gama (Toninho Gama)
anunciou, no plenário, a realização do 17º Simpósio sobre
Cafeicultura de Montanha,
no Parque de Exposições em
Manhuaçu, entre os dias 20 e
22 de Março. Em seu convite aos vereadores e cidadãos
presentes, Toninho Gama comentou sobre a programação
da edição deste ano e ressaltou a importância da cafeicultura
no cenário econômico e social da região.
Após o pronunciamento, o Presidente Maurício Júnior
elogiou a diretoria da ACIAM pela realização do Simpósio,
destacando que “a cafeicultura é a mola mestre da economia
da região. Parabéns à ACIAM por esta iniciativa”.

acesse: www.jm1.com.br

Salário dos servidores
Após ampla análise por parte das
Comissões Legislativas, nos últimos
dias, o plenário colocou em votação o
Projeto de Lei nº 011/2013, de autoria
do Executivo Municipal, relacionado à
concessão de revisão geral para os servidores públicos. A aprovação do Projeto se deu após a adição de Emenda
Parlamentar Modificativa. Na oportunidade, se pronunciaram sobre o assunto, as representantes da UNSP, Maria Aparecida da Silva (Parri) e Gláucia
Rocha Mendes.
A exaustiva análise dos vereadores quanto ao Projeto de
Lei buscou atender aos anseios dos servidores, dentro do
que é previsto pela Legislação Federal, e em atendimento ao
Executivo Municipal. Em suas considerações, os vereadores
manifestaram sua atenção com a questão dos vencimentos
e ressaltaram situações específicas como é o caso dos profissionais da Educação, servidores das autarquias SAMAL e
SAAE e outros setores.
O Relator da Comissão de Constituição, Justiça e Redação,
Vereador Fernando Gonçalves Lacerda procedeu a leitura
do Parecer com emenda modificativa ao Projeto relacionado à revisão salarial dos servidores e a distinção quanto aos
profissionais de ensino. “Na Educação, Estados e Municípios
são obrigados a respeitar o Piso Nacional”, frisou o Vereador.
O Presidente Maurício Júnior mencionou que a Prefeitura
deve proceder ao pagamento dos servidores conforme determina a Legislação Federal. “Tivemos a população reclamando do aumento das taxas cobradas pela Prefeitura. O que foi
esclarecido para nós é que a Prefeitura estaria cumprindo a
Lei, então, que se cumpra a Lei e pague aos servidores, aos
professores, aquilo que a própria Lei determine”, lembrou.

IFET
O Vereador João Gonçalves
Linhares Júnior (Inspetor Linhares) se pronunciou sobre os
procedimentos tomados pela
Prefeitura quanto à aquisição
do terreno para a construção
do campus do IFET (Instituto
Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia). “Sou totalmente
favorável à vinda do IFET para
Manhuaçu, em qualquer parte do município, cidade ou
distrito, sabemos de sua importância. Mas, considero um
absurdo deixar de utilizar um terreno que doado para se
utilizar outro comprado, gerando gastos para o município”,
desabafou Linhares.
Inspetor Linhares elogiou o trabalho do Administrador
do SAMAL, Wellen Mendonça. “Quando é necessário, nós
criticamos, mas também reconhecemos que é uma pessoa
que está se esforçando para prestar um bom serviço no setor”, comentou.
O 2º Secretário da Mesa Diretora, Vereador Francisco Assis
Dutra (Chico do Juquinha), disse que considera importante a
preferência da instalação do IFET em um distrito. “Queremos
que o IFET seja realidade e saia do papel. É importante que se
entenda que Manhuaçu vai até a divisa de Santa Barbara do
Leste. [...] No entanto, é preciso que o Prefeito venha à Câmara e esclareça estas questões. Enquanto líder do Governo preciso ter acesso a estas informações, para um devido respaldo
aos colegas vereadores”, argumentou Chico do Juquinha.

SAMAL
O Vereador Paulo César Altino
relatou sua preocupação com a
situação do vencimento dos servidores do SAMAL, frisando seu
descontentamento com a alteração
no sistema de pagamento de insalubridades aos agentes de limpeza
da autarquia.

9

Dengue
O Vereador Fernando Gonçalves Lacerda (Fernando do
Fórum) lembrou o preocupante aumento dos casos de dengue no município e na região, alertando para que providências sejam tomadas, evitando que o número de pessoas atingidas aumente ainda mais.
Fernando solicitou à presidência que tenha início a alteração de horário das sessões legislativas, com as mesmas
ocorrendo à noite, em caráter experimental durante noventa dias.
A presidência informou que está prevista para as próximas reuniões a apresentação do Parecer da Comissão específica para este assunto.

Ocorrências na Maternidade
O Vereador Gilson César da Costa
(Gilsinho) comentou sobre o acontecimento recente na maternidade do
Hospital César Leite, envolvendo a
polêmica morte de um recém-nascido.
Gilsinho reiterou a preocupação da Câmara com a área da Saúde, um compromisso de todos os vereadores.

Ministério Público
A pedido da Presidência, o Assessor Jurídico da Câmara, Dr. Luiz
Gonzaga Amorim, procedeu a leitura de Ofícios encaminhados pelo
Ministério Público na Comarca de
Manhuaçu. A Promotora de Justiça,
Dra. Geannini Maelli Motta Miranda, requisitou, no prazo de quinze
dias, esclarecimentos acerca das contratações irregulares praticadas pelo
Município de Manhuaçu, por meio da Lei nº 3.267/2013, e a
falta de nomeação das pessoas concursadas.
Em atendimento ao MP, a presidência nomeou uma
Comissão Mista, composta pelos Vereadores Inspetor Linhares, Fernando Gonçalves Lacerda e Paulo Altino, para
apurar possíveis contratações irregulares na Administração
Municipal.
O Presidente Maurício Júnior reiterou a necessidade de
esclarecimentos por parte da Prefeitura sobre as dívidas deixadas pela Administração anterior.

Presidente é elogiado
O dinamismo e o espaço para a promoção de
debates, tanto por parte
dos vereadores quanto à
atenção dada aos cidadãos, nesta nova legislatura, foram motivos de
elogios dirigidos ao Presidente Maurício Júnior,
ao Vice-presidente Cb.
Anízio e 1º Secretário
Eli de Abreu Gomes, por
parte do Vereador Paulo César Altino, durante a sessão. “Parabenizo o Presidente Maurício Júnior pelo dinamismo e pela
abertura concedida para debates. Isto está refletindo no plenário, que tem apresentado casa cheia em todas as reuniões,
com a grande presença dos cidadãos”, pontuou Paulo Altino.
O Presidente Maurício Júnior agradeceu o comentário
feito pelo colega vereador e reafirmou que esta postura faz
parte da proposta dos vereadores da nova legislatura de atuar com zelo e transparência a favor da população. Ele afirmou que os trabalhos da Mesa refletem o excelente trabalho
desempenhado pelos colegas. “Esta é a Casa do Cidadão.
Então, é um local de debates, um lugar onde a população
manifesta seus anseios e encontra o amparo e a atenção de
todos nós vereadores. Queremos o melhor para Manhuaçu”,
comentou Maurício Júnior.
(Assessoria de Comunicação)
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ENTRETENIMENTO
Homenagem Póstuma
A sogra do cara morreu e, como não podia deixar de
acontecer, o cara tomou o maior porre. Realmente, chapou
o coco! Tava tão bêbado, que na hora da cremação da
sogra ele já nem se segurava mais de pé.
Toda a família chorava em volta da urna onde a velha
estava depositada, menos o genro. Aí ele, mais do que
pra lá de Bagdá, resolveu fazer uma homenagem pra sua
“quase mãe”.
Cambaleando, ele subiu em cima de uma cadeira e com
ajuda dos parentes, encheu o peito e mandou ver:
— E (hic), agora pessoal, uma salva (hic), de palmas
pro “Assador”.

Amigo de Confiança
De partida para a guerra, um soldado muito ciumento
resolveu colocar um cinto de castidade na esposa, temendo ser traído.
- Não é justo, posso morrer na guerra e minha mulher
é muito jovem. já sei, darei a chave ao meu amigo de
confiança, e se algo acontecer comigo, ele poderá solta-la.
Mo dia da partida, mal tinha cavalgado 200 metros,
ouviu a voz do amigo, que corria desesperadamente em
seu encalco.
- Que aconteceu amigo, o que houve?
- Companheiro! - disse o outro, totalmente sem folego.
- você deixou a chave errada!

Os Reis do Gado
Dois amigos fazendeiros se encontram depois de muito
tempo e, a certa altura da conversa, o primeiro pergunta:
- E aí, Durval? Com quantos alqueires está a sua fazenda?
- Já tá com quase cem alqueires e a sua?
- Só pra você ter uma idéia, pela manhã eu saio de casa,
ligo meu Jeep e ao meio-dia ainda não percorri nem a
metade da minha propriedade.
- Entendo... eu também já tive um carro desses! É uma
merda...

Bafo Cruel
Era uma vez um cidadão com um bafo de onça tremendamente horrível.
Certa vez foi acampar com dois amigos e os três dormiriam juntos na mesma barraca. Os amigos, sabendo do
famoso bafo, disseram:
- Se você for falar algo, nos cutuque para enfiarmos a
cabeça embaixo da coberta, assim evitamos esse seu
bafo cruel...
Ele concordou e os três foram dormir.
Certa hora da madrugada ele cutucou os amigos e esses
esconderam-se embaixo das cobertas. O camarada do bafo
fedido disse:
-Peidei!

CURIOSIDADES
Quem inventou os óculos? As primeiras lentes corretivas para a
visão surgiram no século I d.C. Essas lentes eram feitas com pedras semipreciosas. Agora, os óculos mais parecidos com os que
conhecemos hoje, só surgiram em 1270, na Alemanha. Os óculos,
com aros de ferro e unidos por rebites, ainda não possuíam hastes
fixas.
No século XVII, foram inventados os óculos com suportes nas
orelhas. Robert Grosseteste e Roger Bacon criaram os primeiros
óculos modernos, mas foi Benjamin Franklin, em 1785, que inventou os primeiros óculos bifocais para enxergar de longe e de perto.
A produção de óculos modernos começou em 1850. Em 1864
Donders, um oftalmologista holandês, estabeleceu o tratamento
dos defeitos da visão com óculos de grau.
O uso das lentes para correção da visão foi possível graças às
leis da refração de Snellius, formuladas entre 1600 e 1620.
No Brasil, os óculos surgiram no século XVI, trazidos pelos portugueses

Horizontais
3 - Tecido de lã ou de pêlos, emaranhados e empastados por pressão, empregado no fabrico de chapéus, discos
de polimento etc
6 - Em que há perigo
8 - Conjunto de operações executadas
por uma empresa envolvendo a vida de
um produto, desde a planificação de sua
produção até o momento em que é adquirido pelo consumidor
10- Aquele que recebeu supremo
grau em uma faculdade universitária
13- Em que não há piedade
14- Causado por dolo
16- Namoro ligeiro, sem conseqüência
18- Que, ou o que impugna
19- Cheio de raiva

SETE ERROS

Verticais
1- Falto de carinho
2- Que tem pretensões ou vaidade
4- Alegre, gracioso
5- Em que há nós ou saliências
7- Qualidade de médium
8- Que contém mel
9- Que produz muitos frutos
11- Conjunto de coisas miúdas
12- Que exala fumo ou vapores
15- Que se refere a lava
17- Que causa terror

HORÓSCOPO

Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)
Uma oportunidade financeira, entre os dias 7 e 10, viabilizará um projeto pessoal, importante para o seu desenvolvimento. Poderá romper um contrato de trabalho e assumir outro que
permitirá viver com mais liberdade ou até mesmo em outro lugar. Se estiver esperando por
respostas sobre estudos ou acordos comerciais, virão positivas entre os dias 12 e 16. Esse período também trará apoio de amigos ou de irmãos para resolver dúvidas e aumentar sua margem
de segurança. Prepare-se para viajar e enriquecer seu repertório, a Lua Cheia promete muitas
novidades e aventuras. No amor, o mês promete estabilidade e parceria nos novos empreendimentos. Palavras doces e sensuais esquentarão a vida sexual a partir do 25.
Áries (21 de março a 20 de abril)
O mês promete encontros gostosos e até um novo amor, logo na primeira semana. A Lua Nova
no dia 10 agitará a programação com novas amizades. O tempo para a intimidade será curto
e poderá rolar inseguranças, ciúmes ou até mesmo timidez, com aspecto tenso entre Vênus
e Saturno no dia 11. Aproveite oportunidades de viagem para relaxar e fazer um balanço da
vida. Evite fantasias negativas na última semana, que tem Mercúrio retrógrado. Lua Cheia no
25 favorecerá a saúde e o trabalho. Vênus e Netuno, no 28, prometem mais romantismo, crie
um clima!
Touro (21 de abril a 20 de maio)
Uma aliança profissional trará oportunidade de crescimento financeiro, perto do dia 7. A Lua
Nova, no 10, inaugurará fase promissora na carreira. Assuma posição de destaque ou inicie
empreendimento próprio: o sucesso é garantido. O desafio do mês será conciliar vida íntima e
profissional. Aspecto tenso entre Vênus e Saturno poderá provocar incertezas sobre a relação
no dia 11. Aproveite entre os dias 12 e 16 para expor seus desejos e conversar com o parceiro.
Se estiver disponível, uma amizade poderá se transformar em romance. Nova chance para o
amor acontecerá no dia 25, com Lua Cheia na sua área da paixão.
Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)
Prepare-se para aumentar sua liderança e poder. O mês trará maior prestígio e reconhecimento
profissional. Na primeira quinzena, terá que enfrentar desafios nos relacionamentos de trabalho. Já na vida íntima, o clima não poderia estar melhor. Uma viagem a dois, entre os dias 7
e 10, ampliará a confiança. Se estiver em busca do amor, uma aventura romântica tirará seu
fôlego nesse período. Aproveite conexões positivas com Mercúrio, Marte, Saturno e Plutão,
entre 12 e 16, para negociar contratos, acertar documentos ou vencer burocracias no trabalho.
A partir do 18, o Sol iluminará os caminhos para o futuro.
Câncer (21 de junho a 21 de julho)
O mês será positivo para implantar mudanças que favorecerão a relação a dois. Fortes emoções, confidências e vida sexual intensa marcarão a primeira semana. Solte a imaginação e realize suas fantasia. Os momentos mais quentes acontecerão entre os dias 7 e 10. Decisões sobre
viagem, filhos ou formação acadêmica fortalecerão ainda mais o vínculo com o parceiro entre
os dias 12 e 16. A segunda quinzena trará mais projeção social. Contatos importantes abrirão
portas. Poderá renegociar contratos e resolver assuntos jurídicos. Vênus e Netuno prometem
mais sintonia com o amor e uma viagem a dois inesquecível perto do 28.
Leão (22 de julho a 22 de agosto)
Encontros marcantes, novas amizades e mudanças no estilo de vida darão um sabor excitante
ao mês que será um dos melhores do ano para se apaixonar novamente ou para apimentar a
relação. Se estiver só, o dia 10 promete um novo começo na vida íntima. A necessidade de viver com mais prazer influenciará sua rotina. Aposte num novo plano de trabalho para construir
bases mais firmes para o futuro. Bom período também para resolver assuntos de herança e de
moradia. A vida sexual ficará mais intensa na segunda quinzena. Um tom mais profundo nas
conversas com o parceiro definirá projetos em comum na última semana. A Lua Cheia, no 25,
trará sorte nos negócios.
Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)
Mudanças no ambiente de trabalho ampliarão sua atuação. O mês promete sucesso e maior
projeção. Poderá conquistar a simpatia do chefe, ser promovida ou até conseguir o emprego
dos sonhos. Se estiver disposta a sair da zona de conforto, assumirá uma nova posição no dia
10. A fase também será positiva para iniciar um tratamento de saúde que trará qualidade de
vida. A partir do dia 12, mais segurança nos relacionamentos. Um romance que começar entre
os dias 12 e 16 poderá se transformar numa relação estável e duradoura. A segunda quinzena
dará destaque ao amor. Lua Cheia em seu signo e a entrada de Vênus na sua área afetiva, no dia
25, criarão um clima mágico na vida íntima. Aproveite o 28 para realizar sonhos românticos.
Libra (23 de setembro a 22 de outubro)
Chegou a hora de valorizar seus talentos e aumentar a segurança material. Contratos insatisfatórios de trabalho poderão ser renegociados. O mês trará conquistas pessoais importantes e
mais prazer na vida íntima. Se o coração estiver livre, a Lua Nova, no dia 10, promete encontro
surpreendente. Numa relação já assumida, os sentimentos se renovarão, com uma proposta
imperdível do parceiro, também nesse dia. O desejo de crescer e adquirir maior estabilidade financeira trará mais coragem para assumir riscos e iniciar um novo empreendimento. Aproveite
o período entre os dias 12 e 16 para decidir mudanças e planos de longo prazo. A partir do 21,
fortalecerá sua posição no trabalho.
Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)
Assumirá novas responsabilidades e conquistará maior independência neste mês. Conexões
positivas com Saturno em seu signo trarão mais segurança nas escolhas, planos de longo prazo
serão prioridade. A Lua Nova, no dia 10, inaugurará uma época de satisfação na vida íntima.
A fase será fértil e não faltará inspiração para tornar a vida mais gostosa. Bom momento para
investir na casa, aumentar o conforto, a privacidade e o prazer. Aproveite a Lua Cheia, no 25,
para ampliar sua rede social e estabelecer novos contatos de trabalho. Clima romântico e sensual promete esquentar a relação no 28. O mês terminará com sonhos realizados, total sintonia
com o parceiro e vida sexual intensa.
Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)
Um desejo antigo poderá se realizar neste mês. Decisões sobre o projeto de vida incluirão
viagem de longa duração e estudos. Contará com a proteção do parceiro para vencer inseguranças, dar a volta por cima e começar uma vida nova. Encontre seu lugar no mundo e, se
quiser, comece tudo de novo de outro jeito! A fase será como um novo nascimento. Aproveite
a Lua Nova, no dia 10, para iniciar um curso ou uma atividade comercial. Entre os dias 12 e
16, o apoio da família e a solução de pendências abrirão espaço para um estilo de vida mais
alegre e criativo. Na segunda quinzena, clima carinhoso e um lindo cenário tornarão a vida
íntima ainda mais deliciosa. Lua Cheia, na sua área da carreira, no 25, iluminará um caminho
atrativo para o futuro.
Aquário (21 de janeiro a 19 de fevereiro)
O novo ciclo de um ano que começa no seu aniversário trará maior estabilidade financeira e
mais qualidade de vida. Ótimo período para planejar investimentos, adquirir bens e aumentar
seu poder de consumo. Se estiver pensando em engravidar, a fase promete fertilidade e a realização de sonhos. A Lua Nova em seu signo, no dia 11, será o melhor momento do ano para
iniciar projetos que aumentarão sua autonomia, aposte em planos de expansão! Decisões tomadas entre os dias 12 e 16 proporcionarão um futuro promissor, com tranquilidade e segurança.
Encontros casuais entre os dias 6 e 7 trarão uma nova paixão, se estiver só. Equilibre a balança
entre “dever” e “prazer”.
Peixes (20 de fevereiro a 20 de março)
A primeira quinzena trará mais tempo para sonhar e compreender melhor seus sentimentos.
Aproveite os últimos dias antes do seu aniversário para planejar uma viagem longa, determinar
objetivos pessoais e renovar o ambiente social. Encontros poderosos entre os dias 12 e 16
aumentarão seu prestígio e segurança. Sonhos poderão se realizar mais rápido do que você
imagina, ligue suas antenas e aproveite oportunidades. A partir do dia 21, sua sensibilidade e
intuição estarão amplificadas. Amor em alta no fim do mês: a entrada de Vênus em seu signo
e Lua Cheia na sua área afetiva, no 25, prometem maior poder de sedução, muita química e
entusiasmo com os planos da relação ou o início de um novo romance, se estiver só.
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Ex-esposa revela que Chorão
havia voltado a consumir
cocaína há quatro anos
Graziela
Gonçalves,
ex-mulher
do
cantor
Chorão,
contou que
o rapaz tinha
retomado o
consumo de
cocaína há
quatro anos.
Em entrevista à revista “IstoÉ”, ela garantiu que, apesar disso, fez o possível para tirar o antigo companheiro das drogas. “Tentei de tudo para salvar o Chorão. Faz quatro
anos que ele voltou a cheirar. E de um ano e
meio para cá ele passou a usar cocaína com
mais intensidade”, revelou.
A estilista ainda contou que o casal não
tinha se separado definitivamente e vivia
entre idas e vindas. “Achei que a separação
seria a última tentativa para ele cair na real
e ver que, se quisesse ficar comigo, deveria
parar de usar.’
Graziela também contou que Thais Lima,
a primeira mulher do cantor, e o filho dele,
Alexandre, de 23 anos, até cogitaram uma
internação involuntária do vocalista do
Charlie Brown Jr. ‘Não deixaram que ele
fosse internado. Não foram os familiares,
foi por causa do trabalho. Depois, brigamos
e decidimos nos separar. Isso foi há um mês
e meio’, relembrou.
Chorão foi encontrado morto em seu
apartamento, na zona oeste de São Paulo, na
manhã da última quarta-feira (6).

Lindsay Lohan recusa
acordo e acredita que será
absolvida de processo
Sempre envolvida em polêmicas, Lindsay Lohan recusou um
acordo judicial no
processo por ter
dirigido alcoolizada e batido em
um caminhão, em
junho de 2012.
Os promotores do
caso, enérgicos com a estrela, ofereceram
como acordo alguns dias na reabilitação ou
na prisão.
“A prisão ou reabilitação de Lindsay são
as condições para o acordo. Ela teria que ir
para a reabilitação por pelo menos 60 dias, e
o tempo de prisão seria pelo menos 45 dias”,
contou uma fonte ao site “Radar Online”.
O advogado de Lilo, Mark Heller, revelou
que a atriz rejeitou o acordo por acreditar
que vai ser absolvida das acusações. “Lindsay está pronta para ir a julgamento. Ela
está confiante de que será absolvida. Lindsay não tem nada a esconder.”

Juliana Paes revela nome de
seu segundo filho
Grávida de cinco meses, Juliana Paes
contou que o nome de seu segundo herdeiro
será Antônio.

acesse: www.jm1.com.br

Segundo o colunista Leo Dias,
quem fez a escolha
foi Pedro, o primogênito da atriz
com o empresário
Carlos
Eduardo
Baptista.
Ainda de acordo
com a publicação, Juliana e a família vão se
mudar para um novo apartamento na Barra
da Tijuca em breve, por conta da chegada de
mais um integrante.

“Obrigada a todos vocês pelos lindos desejos de melhora. Sim, eu tive uma convulsão
e eles estão apenas tentando descobrir o motivo.”
A apresentadora foi hospitalizada na última quinta (7), após sofrer uma convulsão
durante as gravações do programa “Fashion
Police”, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Roberto Carlos lançará novo
álbum em abril
O novo álbum de Roberto Carlos,
“ReiMix”, será
lançando em
abril, segundo
informação do
colunista Lauro
Jardim.
O disco contará com sucessos remixados do “Rei” por
alguns DJs, como o Meme, que participou
da nova versão de “Fera Ferida”.
O lançamento vai coincidir com o aniversário de Roberto Carlos, que completará 72
anos em 2013.

Ainda internado no
CTI (Centro de Tratamento Intensivo) do
Hospital Samaritano
do Rio de Janeiro,
Emílio Santiago continua sedado, segundo boletim médico
divulgado sábado (9).
Por conta do AVC
(acidente
vascular
cerebral) que teve, o
cantor precisará ficar
desacordado por, no mínimo, 72 horas e em
observação.
Com o estado de saúde ainda delicado, o
músico não pode receber visitas.
Emílio Santiago foi encontrado desmaiado em sua casa na última quinta-feira (7) e
foi logo encaminhado para a casa de saúde.

Para fugir de rumores sobre
traição, Liam Hemsworth
viaja para a Austrália

A fila andou? Zilu
Camargo é clicada com
homem mais novo

Liam Hemsworth, noivo de Miley
Cyrus, não aguentou os boatos de
que havia traído a
companheira com
January Jones e
resolveu ficar recluso na Austrália,
seu país natal.
Apesar da viagem, fontes da revista “People” garantiram
que os atores ainda estão juntos.
“Miley continua chateada com Liam. Ela
tirou o anel para deixá-lo zangado”, garantiu o informante.

Se a fila não
apenas andou,
como correu
para Zezé Di
Camargo, porque ela não
faria a mesma
coisa com Zilu
Camargo?
A ex-esposa
do cantor levantou suspeitas de estar com um affair na noite de sexta-feira (8). Em uma imagem postada em seu
Instagram, Zilu aparece bem ao lado de um
homem aparentemente mais novo.
‘Almoçando com meus amigos de Goiânia no Carpaccio DebMuami’, escreveu a
ex-mulher de Zezé.
Vale ressaltar que um casal também estava junto na mesa. Será que a fila andou para
Zilu?

Após convulsão, Sharon
Osbourne afirma que Kelly
Osbourne passa bem
Pelo Twitter,
Sharon
Osbourne comentou a respeito
do estado de
saúde da filha,
Kelly Osbourne, que sofreu
uma convulsão
na última semana.
“Quero agradecer a todos pela preocupação com a Kelly. Ela está bem, está no
Cedar’s [hospital de Los Angeles] e está
cercada dos melhores médicos e de amor”,
afirmou.
Anteriormente, a própria Kelly já havia
tranquilizado os fãs através da rede social.

No CTI, Emílio Santiago
continua sedado

Belo se filia a partido e quer
ser deputado federal
A política poderá
ganhar, em 2014,
um novo integrante
famoso. Belo se filiou ao Partido Progressista (PP-RJ). E
o objetivo é claro:
concorrer a uma
vaga de deputado
federal nas próximas eleições.
A filiação ocorreu
na semana passada.
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A assessoria de Belo não quis se pronunciar.
O senador Francisco Dornelles, presidente do partido, aprovou a ideia de ter uma celebridade no PP.
‘Se ele for candidato vamos recebê-lo
bem. Ele ser candidato é do meu gosto e
será bem-vindo’, disse em entrevista ao jornal ‘Extra’.

Catarina Migliorini ‘leiloa’
virgindade para ator pornô
Ah, se fosse
verdade! Em
uma
brincadeira do programa ‘Agora
é Tarde’, da
Band, Catarina
Migliorini, a
brasileira que
leiloou sua virgindade na internet, teve uma grande surpresa.
Danilo Gentili simulou um novo leilão
com a plateia. O lance vencedor foi do ator
pornográfico Kid Bengala, por US$ 8 milhões (em torno de R$ 16 milhões), conhecido pelo tamanho de seu pênis.
O assunto deixou Bengala nos Trending
Topics do Twitter.

Kristen Stewart está
investindo em filho de
Arnold Schwarzenegger

Parece que a fila andou para Kristen
Stewart! A atriz foi vista em um clima íntimo com o filho de Arnold Schwarzenegger,
Patrick, na última semana.
“Eles estavam muito próximos. As pessoas estavam falando para eles conseguirem
um quarto, porque a energia entre os dois
estava muito quente”, afirmou uma fonte ao
tabloide “The Sun”.
Kristen e Patrick se conheceram na festa
de aniversário de Taylor Lautner, seu companheiro de elenco na saga “Crepúsculo”.

Edu Guedes não deve renovar contrato com Record
Os dias de Edu Guedes na Record podem
estar contados. Os rumores de que o cozinheiro deixará a emissora paulista são cada
vez mais forte.
Segundo a coluna do jornalista Flávio Ricco, Guedes não pretende renovar seu contrato com o canal. O vínculo entre as partes
expira em 2014.
Especula-se que duas emissoras estariam
interessadas no passe do rapaz: Globo e SBT.
Guedes está há noves anos na Record. Ele
estreou no vídeo no extinto “Tudo a Ver”
comandado por Paulo Henrique Amorim.
Desde 2005, o bonitão é apresentador do
“Hoje em Dia”, um dos programas mais importantes da turma da Barra Funda.
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Esporte de Manhuaçu inicia atividades a todo vapor
Campeonato de Bairros e JIMI

O Departamento Municipal
de Esporte está com todas as
forças trabalhando para marcar um tempo novo também
no esporte. Desde que foram
nomeados, os integrantes deste departamento não pararam
de trabalhar um só instante,
tentando organizar e estruturar o setor e ainda buscando
soluções e melhorias para
área. Algumas competições
terão início agora no mês de
março e a população poderá
acompanhar de perto as novidades que serão introduzidas
em todos os campeonatos.
“Nós queremos trabalhar o
Esporte de uma forma diferente e muito dinâmica em
Manhuaçu. Queremos envolver todas as idades, da criança
ao idoso, e o máximo de modalidades esportivas possível.
Sempre passando pela Educação. A orientação é que as
ações sejam realizadas com

responsabilidade e critérios.
A intenção é envolver, além
das áreas urbanas, também
as comunidades rurais, ocupando todos os espaços disponíveis e criando outros que
ainda são necessários. O Esporte em nosso Governo terá
um destaque nunca visto em
nossa história” – garante o
Prefeito Nailton Heringer.
CAMPEONATO
DE BAIRROS 2013
No dia 24 de março, as emoções do Campeonato de Bairros estarão só começando. Um
torneio totalmente diferente
dos padrões dos últimos anos,
com muito mais organização,
uma tabela atraente para as
equipes e para o público e tudo
isso com entrada franca em todas as partidas.
Para que o campeonato pudesse ficar democrático, uma

reunião com representantes de
todas as equipes foi realizada
no Estádio Municipal Juscelino Kubitschek e algumas
questões importantes ficaram
estabelecidas. Definiu-se que
cada time só poderá ser representado por jogadores do seu
bairro.
O campeonato contará com
mais de vinte equipes que estarão ao mesmo tempo buscando uma vaga na 1ª divisão
do Campeonato de Bairros de
2014. Sendo assim, os oito primeiros colocados do campeonato deste ano estarão classificados automaticamente para
a 1ª divisão do ano que vem.
Os atos de indisciplina serão
tratados com muito rigor a partir deste ano. Casos de brigas e
agressões a árbitros, relatados
em súmula, terão suspensões
de quatro anos. As punições
relatadas no último ano serão
mantidas por um ano.

MANHUAÇU NO JIMI
O Prefeito Nailton Heringer
e o diretor de Esportes, Victor Rocha, definiram que Manhuaçu participará do JIMI
– Jogos do Interior de Minas.
A pesar da falta de uma melhor estrutura e suporte aos
atletas, como pretende oferecer a nova Administração,
a manutenção este ano é importante para dar início aos
planejamentos e ao aperfeiçoamento da participação do
nosso município no próximo
ano. Serão adotados critérios
às equipes que garantam uma
boa imagem do nosso município perante os Jogos.
Ainda não se sabe quais
equipes e modalidades serão
enviadas para a primeira etapa, essa questão será definida
em reunião dos técnicos com o
Departamento de Esportes.
Arthur Rocha

O secretário de Obras, Fábio Soares, realizou a poda
da grama do Estádio JK, que esteve fechado para recomposição do gramado e será reaberto em partida
amistosa entre policiais militares de Belo Horizonte
e de Manhuaçu, no dia sete de março.

O diretor Vitor Rocha e seu companheiro de trabalho
Ubiratan de Araújo “Bira”

Kevin
parabéns
para você
e muitas
felicidades pelo
seu dia
especial
de 10 de
março.
Um grande abraço
do seu
avô .

N

este domingo, 10 de março, depois de décadas voltamos ao lugarejo denominado de Roseiral Distrito de Mutum MG. mais de 50 anos
depois encontramos as casas antigas praticamente do mesmo jeito,
muitas casas com mais de 70 anos, como esta da Rua Presidente Kennedy (Foto abaixo). Na foto acima da esquerda para a direita de pé Maria de
Lourdes, Sr. José Maruí e sua esposa Euzi moradores do local, Dona Rita,
Devair, sentados Daniel, Marcela, Pedro e na cadeira Pedro Júnior

Sílvia
felicidades
mil pelo
seu aniversário
de 11 de
março,
parabéns e
que Deus
ilumine
cada dia
mais o seu
caminho.
É o que
deseja
com todo
carinho
seu marido
que te ama
muito!

Parabenizamos nosso querido amiguinho Pedro que comemorou mais
um ano de vida ao lado dos seus familiares e amigos em destaque sua
titia coruja Rosemeire Vasconcelos

