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Distribuição gratuita

Circulação: Região Vertente do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

OAB Manhuaçu empossa
Diretoria, Conselho Subseccional
e Comissões Temáticas

U

ma linda festa foi realizada no salão de eventos da AABB para
empossar a nova Diretoria, o Conselho Subseccional e 13
Comissões da 54ª Subseção da OAB/MG, na noite de quinta-feira (1). Considerada um marco na história da OAB Manhuaçu,
por reunir mais de 500 convidados, entre advogados, familiares e
autoridades de toda região.
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5

Vereadores debatem abastecimento
de água e aprovam novos Projetos

E

m continuidade ao intenso ritmo de trabalho que vem sendo desempenhado desde o início desta Legislatura, a Câmara Municipal de Manhuaçu realizou sessão
ordinária na manhã de quinta-feira, 1º de Agosto, votando Projetos de Lei e
debatendo questões fundamentais para o desenvolvimento sócio-econômico local. O
Presidente Maurício de Oliveira Júnior e vereadores receberam, em plenário, o Diretor
do SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto), Heron Ferreira de Souza.

29ª Exposição Agropecuária de Mutum
utum vem se destacando com suas festas realizadas todos os anos
e a que se encerrou domingo (28) não foi diferente, além dos shoPÁG.
ws e rodeios realizados de 24 a 28, no domingo a tarde aconteceu

o tradicional bingo beneficente, com o sorteios de três (3) motos, um Fiat
Uno Mille zero KM e uma Pick Up Strada zero KM, segundo um dos organizadores todos os shows foram bem concorrido.
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EDITORIAL

O Brasil é um estado Laico?

Será mesmo o Brasil um estado Laico? O significado de Estado
Laico e sua definição é o Estado Laico ou Secular é aquele que não
possui uma religião oficial, mantendo-se neutro e imparcial no que
se refere aos temas religiosos. Geralmente, o Estado laico favorece,
através de leis e ações, a boa convivência entre os credos e religiões,
combatendo o preconceito e a discriminação religiosa.
Desta forma, as características no Estado laico, a princípio, todas
as crenças são respeitadas. Não há perseguição religiosa. Em alguns
países laicos, o governo cria normas para dificultar manifestações
religiosas em público. No caso brasileiro no tocante o que está escrito
o Brasil é um país com Estado laico, pois em nossa Constituição há
um artigo que garante liberdade de culto religioso. Há também, em
nosso país, a separação entre Estado e Igreja.
Resumo: No Brasil, a discussão entre religiosidade e Estado não
se encerra com a promulgação da Constituição Federal de 1988. Um
resquício dessa dicotomia se encontra tanto no preâmbulo, o qual
revela uma possível falha legislativa, como no art. 19, I da Carta
Magna. Ganha enfoque neste estudo o respeito ao direito de liberdade
de manifestação do pensamento, inclusive da minoria não religiosa,
assim como a inviolabilidade da consciência e crença religiosa.
É lógico que um tema como esse é muito abrangente e requer um
debate e estudo comparativo para que possamos chegar a uma análise da relação Estado / Igreja imaginamos e retroagimos no tempo
mais remoto da civilização, como a
Fale com a redação
cultura do antigo Egito, os impérios
escravistas da Antigüidade. Ninguém contato@jm1.com.br
pode contestar a enorme influência da
(33)3331-8409
Igreja na Idade Média. Entretanto, não
seria possível sintetizar essa evolução
mundial em apenas um texto, este enfoque se dá neste momento que
acabamos de receber a visita do Papa Francisco.
O poder público gastou milhões com a visita de um chefe religioso,
ou seja a Igreja Católica e isso demonstra claramente privilégio, de
outro modo é comum no Brasil o poder público investir em reformas
de templos Católicos, liberar verbas para eventos etc. este costume
que vem desde o seu descobrimento. Todas as demais religiões no
Brasil não tem ajuda do Estado e nem colaboração em seus eventos.
Constatemente temos discussão quanto à constitucionalidade
da utilização de objetos religiosos em prédios públicos – como o
crucifixo.
Pretende-se, portanto, discorrer, de forma sucinta, sobre a força
normativa do referido preâmbulo, percorrendo o conceito de Estado
laico, sua evolução nas onstituições do Brasil, tendo como real objetivo a reflexão quanto à possível ocorrência de desrespeito à minoria
não religiosa ou de religiões incompatíveis com tais símbolos.
Autor: Fernando Fonseca de Queiroz (Elaborado em 10/2005)
Fonte: Jus avigandi.
Sumário: 1. Introdução, 2. A evolução histórica do Estado laico
nas Constituições do Brasil, 3. O preâmbulo da Constituição de 88
e o artigo 19, I, 4. A inviolabilidade de consciência e crença e a ostentação de símbolos religiosos em prédios públicos, 5. Conclusão,
6. Referências Bibliográficas.
Resumo: No Brasil, a discussão entre religiosidade e Estado não
se encerra com a promulgação da Constituição Federal de 1988. Um
resquício dessa dicotomia se encontra tanto no preâmbulo, o qual
revela uma possível falha legislativa, como no art. 19, I da Carta
Magna. Ganha enfoque neste estudo o respeito ao direito de liberdade
de manifestação do pensamento, inclusive da minoria não religiosa,
assim como a inviolabilidade da consciência e crença religiosa.
É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
I – estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los,
embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na formada
lei, a colaboração de interesse público;(...)???
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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 onda de protestos no Brasil
Dizem que nas próximas eleições o
povo brasileiro vai pensar duas vezes
antes de votar, pois estamos vivendo um
momento muito ruim de políticos que
mostraram um país próspero e feliz e
agora caiu a ficha de todos os brasileiros
e o pensamento e a realidade que se vê e
sentimos é que o país não está preparado
para dar saúde e educação para o povo.
O Brasil tem uma dívida enorme com o
povo. Médicos só para os ricos e veja que
mesmo tendo dinheiro uma consulta com
especialista mesmo particular e pagando
R$ 200,00 (duzentos reais) em alguns
casos a espera pode ser de um a dois
meses, agora se a pessoa não pode pagar o
negócio é procurar a medicina alternativa,
pois nos postos de saúde a figura de um
médico é coisa rara e quando aparece
no posto atende no máximo 20 pessoas.
Conheço uma senhora que está doente
e demorou 4 meses para conseguir uma
consulta e agora faz mais de um mês que
ela está tentando marcar outra consulta

para mostrar os exames que o médico
pediu. Sinceramente o nosso país é muito
injusto e a saúde das piores por falta de
uma política séria que resolva esse problema tão sério, todas as prefeituras estão
com falta de médico eles querem ganhar
salários altíssimos que muitas prefeituras
não aguentam pagar. Com tudo isso os
brasileiros estão sentindo que o Bolsa
Família não é suficiente precisamos de
atendimento médicos, a saúde é tudo
em nossas vidas. Ano que vem todos os
brasileiros deve repensar sua maneira
de votar, não trocando o voto por nada.
Isaura Salatiel F. dos Santos
Ao Jornal das Montanhas
Sabe hoje estava navegando na internet e derrepente deparo com uma página
que realmente me deu muito prazer,
encontrei tudo que realmente procurava.
Adorei as dicas da coluna da saúde que
serve para nos orientar sobre o que de
melhor devemos fazer para conservar
nossa saúde. Meu filho leu o editorial

A força de vontade vence obstáculos,
não poderia ter sido melhor, acho que
depois que ele leu todo aquele exemplo
de vida contado alí, veio a surpresa que
tanto esperava ele aceitou fazer um
cursinho e se preparar para fazer uma
faculdade. Fiquei tão feliz de ver meu
filho decidindo o seu futuro e aquela
experiência foi fundamental para que
ele resolvesse enfrentar os estudos para
o bem de seu futuro.
Minha filha menor também adora ler
jornais e principalmente o Jornal das
Montanhas que recebemos toda quarta-feira lá na loja, ela corre e vai direto no
jogo de 7 erros. Quero aproveitar também para agradecer o colunista pastor
Celso de Medeiros do” Tri-Objetiva”,
gosto muito da maneira em que ele
aborda os temas, principalmente quando
ele fala da Bíblia, gostei da abordagem
da semana sobre os Salmos, Fundamentação, Confirmação e Doutrinação.
Parabéns para todos do jornal.
Sabrina G. Hott Soares
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Porque o povo se revolta
Todos os dias, nas praças, nos bares, nas padarias, nos salões de
cabeleleiros, nos ônibus, no trabalho, eles dizem por aí: o Brasil é
um país rico, sexta potência econômica, mas continua sendo um
dos últimos em retribuir para o povo educação, saúde, transporte,
justiça, lazer, moradia, mobilidade urbana e outros. Porque não
ativamos nossos pensamentos no primeiro mandato de Lula com
estes protestos talvez ele tivesse tomado outro rumo, é uma vergonha construírmos estádios, mas não temos condições de assistir
os jogos, sei não! Ano que vem vai dar zebra, povo insatisfeito
tudo pode acontecer. Veja o nosso sentimento sobre a corrupção;
os corruptos, quando identificados, não são julgados; e se julgados
não são presos; e se presos, não devolvem o roubo. E os políticos não estão nem aí para as repetidas manifestações de vontade
popular. A violência está escancarada, estamos em guerra civil,
nunca morreram tanta gente como agora, 100 mil morrem por ano
por assassinato direto ou indireto no trânsito. Nossos dirigentes
nacionais não entenderam o tamanho da indignação.
É preciso fazer uma revolução na estrutura, nos métodos e nas
organizações da política no Brasil: definir como eleger os políticos, salários que são os
maiores do mundo, o número
também é exagerado, como
eles agirão, como fiscalizá-los
e puni-los. Temos ao nosso
favor a ferramenta mais eficaz
a internet, é fácil fazer guerrilha cibernética: cada pessoa
é capaz de mobilizar milhares
de outras de um dia para o outro em qualquer cidade do Brasil.
O assunto é tão vasto que acredito que não vai cessar enquanto
os políticos não acordarem e fazer o necessário para resolver os
problemas graves em que se encontra o Brasil. A maioria dos políticos apoiam as manifestações das ruas, mas de concreto não vejo
nada acontecer, com relação aos políticos e corruptos de todos os
matizes, não é preciso fazer qualquer reforma política. Basta, uma
ação do judiciário independente e isento e uma polícia sintonizada
com a lei.
O Código de Processo Penal, em seu artigo 311, estabelece que
em qualquer fase da investigação criminal, ou do processo, caberá
prisão preventiva. Já o artigo 312 do mesmo Código estabelece
que a sua decretação o será para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para
assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Veja um exemplo,
o caso do Mensalão, todos os requisitos estão presentes, inclusive com provas cabais de autoria. E perguntamos por que nenhum
destes criminosos foi preso? Fossem eles ladrões de galinha já
estariam, há muito, amargando uma prisão, primeiro a preventiva,
depois a de cuprimento de pena. Reforma política só não basta.
Tem que haver reforma no modo de composição dos Tribunais
Superiores também.

A gota que faltava

Bêbado, de novo. Chegou tarde, cheirando a bordel. Tentou
acordar a mulher às duas da madrugada, perguntou pela janta,
pediu que estendesse a mesa. Ela não ouviu, embotada de sono.
Resolveu despertá-la com um soco. Desferiu sem dó. Ouviu um

choro ressentido, esqueceu da fome e dormiu. No dia seguinte,
não foi trabalhar. Semana passa e ela sempre perdoa. Capricha
na maquiagem para disfarçar o hematoma. A rotina se repete por
anos. Vamos tentar de novo, só mais uma vez, só mais uma vez.
Ela chega do trabalho cheia de planos. Queria contar das possibilidades que se abriram na empresa, queria ter alguém com quem
se abrir. Ela tenta de coração,
ele se faz de surdo e continua
assistindo TV. Qualquer reprise
é mais interessante do que essa
ladainha. Há anos é assim, por
que ela ainda não aprendeu?
Poucas horas depois ele quer
sexo. Ela quer carinho. Esboça
uma tentativa de beijo, afaga a
nuca, sempre cuidadosa com a
lingerie. Ele não liga. Tira a roupa, ele diz. Impotente, ela tira. Aqui não tem tapinha para dar um
grau no tesão. É um sexo com gosto de surra.
Festa da família ele não vai. Casa de amigos ele não vai. Quem
decide o programa é ele. Faltou dinheiro esse mês, ele vende a
louça que ganharam no casamento. A cristaleira que ela amava
tanto, presente de vó. Sem consulta, sem dor na consciência. Ela
reclama, ele atira pratos na parede. Com um dos cacos, corta o
braço dela. Ele achava graça em como a pele dela era frágil. Você
é tão fraca, ele dizia.
Acordam juntos, ele vai tomar banho. Sai do chuveiro, deixa a toalha molhada em cima da cama. Toalha molhada. De novo. De costas
para a cama, ele se veste. Ela pega o abajour de porcelana, silenciosamente. Pé ante pé. Golpeia-o na cabeça. Ele cai, desmaiado, e ela
não se cansa de bater, enfurecida. Grita até perder a voz. A poça de
sangue se forma, mas é coisa pouca perto do rio de mágoa que mora
dentro dela.
No dia seguinte, a vizinhança inteira comenta: “Maldita a mulher
que mata o marido por conta de uma toalha molhada.” “Maldito o
povo que se revolta por conta de 20 centavos.”
por Eduardo Amuri

Joaquim Barbosa diz que o Brasil não está
preparado para ter um presidente negro
Em entrevista concedida ao jornal O Globo - e publicada na
edição dominical (28) - o presidente do STF Joaquim Barbosa
disse que não será candidato à Presidência da República. “Nunca
pensei em me envolver em política. Não tenho laços com qualquer
partido político”.
Ele interpreta os aplausos que recebe nas ruas como “manifestações espontâneas da população; são pessoas que pedem para que
eu me candidate e isso tem se traduzido em percentual de alguma
relevância em pesquisas”.
Respondendo a uma pergunta da jornalista Miriam Leitão se “o
Brasil está preparado para um presidente da República negro?”,
Barbosa respondeu que “não”.
E explicou: “Ainda há bolsões de intolerância muito fortes e
não declarados no Brasil. No momento em que um candidato negro se apresente, esses bolsões se insurgirão de maneira violenta
contra esse candidato. Já há sinais disso na mídia”. Ele não vê “a
ascensão dos negros como algo muito significativo, ainda havendo
setores em que os negros são completamente excluídos”.
Avalia que “os negros são uma força emergente. Antes, faziam
sucesso só nas artes e no futebol,
mas, agora, eles estão se preparando para chegar nos postos de
comando e sucesso em todas as
áreas”.
Barbosa pontuou que as investidas da Folha de S.Paulo contra
ele “já são um sinal”. E relatou: “o
jornal expôs meu filho, numa entrevista de emprego. No domingo
anterior (22) houve uma violação
brutal da minha privacidade. O jornal se achou no direito de expor a
compra de um imóvel modesto nos
Estados Unidos. Tirei dinheiro da
minha conta bancária, enviei o dinheiro por meios legais, previstos
na legislação, declarei a compra
no Imposto de Renda. Não vejo a
mesma exposição da vida privada
de pessoas altamente suspeitas da
prática de crime”.
A uma pergunta sobre “o partido político que representa mais o
seu pensamento”, Barbosa resumiu
ser “um homem seguramente de
inclinação social democrata à europeia”.
Também contou que sempre foi
discriminado. em todos os traba-

lhos, do momento em que comecei a galgar escalões. E foi explícito: “o Itamaraty é uma das instituições mais discriminatórias do
Brasil. Passei nas provas escritas, fui eliminado numa entrevista,
algo que existia para eliminar indesejados. Sim, fui discriminado,
mas me prestaram um favor. Todos os diplomatas gostariam de
estar na posição que eu estou hoje. Todos”.

Estamos chegando lá...
Um professor
de economia em
uma
universidade americana
disse que nunca
havia reprovado
um só aluno, até
que certa vez reprovou uma classe inteira.
Esta classe em
particular havia
insistido que o
socialismo realmente funcionava: com um governo assistencialista intermediando a riqueza
Ninguém seria pobre e ninguém seria rico, tudo seria igualitário
e justo.
O professor então disse, “Ok, vamos fazer um experimento socialista nesta classe. Ao invés de dinheiro, usaremos suas notas nas
provas.”.
Todas as notas seriam concedidas com base na média da classe,
e, portanto seriam ‘justas’. Todos receberão as mesmas notas, o que
significa que em teoria ninguém será reprovado, assim como também ninguém receberá um “A”.
Depois de calculada a média da primeira prova todos receberam
“B”. Quem estudou com dedicação ficou indignado, mas os alunos
que não se esforçaram ficaram muito felizes com o resultado.
Quando a segunda prova foi aplicada, os preguiçosos estudaram
ainda menos - eles esperavam tirar notas boas de qualquer forma.
Já aqueles que tinham estudado bastante no início resolveram que
eles também se aproveitariam do trem da alegria das notas. Como
um resultado, a segunda média das provas foi “D”. Ninguém gostou.
Depois da terceira prova, a média geral foi um “F”. As notas não
voltaram a patamares mais altos, mas as desavenças entre os alunos, buscas por culpados e palavrões passaram a fazer parte da
atmosfera das aulas daquela classe. A busca por ‘justiça’ dos alunos
tinha sido
a principal causa das reclamações, inimizades e senso de injustiça que passaram a fazer parte daquela turma. No final das contas,
ninguém queria mais estudar para beneficiar o resto da sala. Portanto, todos os alunos repetiram aquela disciplina... Para sua total
surpresa.
O professor explicou: “o experimento socialista falhou porque
quando a recompensa é grande o esforço pelo sucesso individual
é grande. Mas quando o governo elimina todas as recompensas ao
tirar coisas dos outros para dar aos que não batalharam por elas,
então ninguém mais vai tentar ou querer fazer seu melhor. Tão
simples quanto o exemplo de
Cuba, Coréia do Norte, Venezuela e o Brasil e Argentina, que
estão chegando lá.”.
1. Você não pode levar o mais pobre à prosperidade apenas tirando a prosperidade do mais rico;
2. Para cada um recebendo sem ter de trabalhar, há uma pessoa
trabalhando sem receber;
3. O governo não consegue dar nada a ninguém sem que tenha
tomado de outra pessoa;
4. Ao contrário do conhecimento, é impossível multiplicar a riqueza tentando dividi-la.
5. Quando metade da população entende a ideia de que não precisa trabalhar, pois a outra metade da população irá sustentá-la, e
quando esta outra metade entende que não vale mais a pena trabalhar para sustentar a primeira metade, então chegamos ao começo
do fim de uma nação.

Eta Brasil...

Poucas pessoas sabem, mas a “coisa” esta pegando fogo no chamado FORO DE SÃO PAULO, a esquerda esta esculachando com
as forças armadas e algo muito perigoso pode acontecer no Brasil.
Representantes de governos de esquerda se reúnem no Brasil e
discutem unidade; Lula, Morales e Maduro são esperados neste
foro! Para o General Marcos Felício, “A realização do Foro de São
Paulo, com a situação em que se encontra o país, é uma afronta
aos brasileiros. A esquerda não deveria fazer reuniões, mas sim se
envergonhar”.
Já para o Coronel do Exercito Carlos Miguez: “Eles querem
‘comunizar’ o país, e isso não acontece só no foro. Nos livros didáticos, as forças armadas são demonizadas, enquanto os esquerdistas são exaltados”. Bom dizer que nas manifestações as Forças
Armadas não interferiram. Há uma insatisfação muito grande devido salários achatados e desvalorização da segurança no Brasil!
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“Eu trago propostas concretas e disposição política”
PRESIDENTA Dilma
CARDOZO DEMITE ADJUNTA QUE CONTRARIOU
O TERRORISTA BATTISTI
Izaura Maria Soares Miranda, diretora-adjunta do Departamento de Estrangeiros da Secretaria Nacional de Justiça,foi
demitida na segunda (29) pelo ministro
José Eduardo Cardozo (Justiça) após
fazer parecer contrário à permanência
do terrorista Cesare Battisti no Brasil. O
caso chegou ao Planalto que, por medo
da reação pública, teria exigido que a exoneração – já publicada
no Diário Oficial da União – fosse desfeita.

segunda (5) já tem uma boa desculpa: a pesquisa de ancestrais no congresso internacional sobre múmias até sexta (9),
no Museu Nacional do Rio.
PADILHANDO
A página no Facebook do ministro Padilha (Saúde), oficial
candidato do PT governo de São
Paulo, continuava no ar, após a
Justiça Eleitoral determinar a
suspensão por propaganda antecipada.

VAPT VUPT

CAMPO DE BATALHA

Segundo apurou esta Coluna, Izaura foi readmitida quatro
dias após sua exoneração. O Ministério da Justiça não quis
se pronunciar.

Líder do PMDB na Câmara, Eduardo Cunha (RJ) não dará
trégua a Dilma por sancionar a lei permitindo pílula do dia
seguinte no SUS em casos de estupro, que para ele “permite
o aborto”. Evangélico, promete novo projeto revogando e
emendas para derrubar. “Fomos enganados”.

CONTRADITÓRIO
Procurada, a diretora nega que o departamento seja responsável por validar a estadia de Battisti no Brasil e diz
que a história “não existe”.
VALE DOIS MESES
Já Conselho de Imigração garante que autorização dada a
Battisti vale dois meses e precisa, sim, ser ratificada pelo
departamento de Izaura.
PRAZO APERTADO
A autorização para o terrorista ficar no Brasil vence no
próximo dia 22, prazo que o Ministério da Justiça tem para
deliberar sobre o assunto.
PLANALTO RESERVA R$ 2,2 MILHÕES
AO SETE DE SETEMBRO
A Presidência prepara megaevento para o Dia da Independência, que promete ser marcado por protestos, que as redes sociais organizam como “os maiores de todos os tempos”. Reservou R$2,2 milhões para festa em Brasília, com
49 tendas, palanques e tribunas, segurança, telões, som,
mobiliário e gerador de energia. Em 2012, o Planalto esperava gastar R$2,4 milhões, mas a festa saiu por R$900 mil.
OPS!
A secretária de Educação de Capim (PB) anunciou no Facebook da prefeitura, na sexta (2): “Aviso. As aulas recomeçará (sic) dia 8/7”.
MARÉ ALTA
Mesmo remando contra maré da pindaíba, a Marinha enviou almirante e convidados à Ucrânia para assinar acordo
de modernização da frota.
PERGUNTA NA ARQUIBANCADA
Cadê os cinco torcedores do Corinthians que sairiam “nas
próximas horas” da Bolívia, como anunciou há dias o
chanceler Patriota?
BARRA DOS TRIBUNAIS
O Conselho Nacional de Justiça não está de olho na obra
da nova lâmina do Tribunal de Justiça, mas na construção
do prédio do TRE do Rio, alvo de ação popular na Justiça
Federal por supostas fraudes na licitação e autorização do
Patrimônio Histórico. Poderá ser embargada.
NÃO É O PAPAI
Quem não voltar do “recesso branco” do Congresso nesta

ESTADO LAICO
Já a deputada Jô Morais (PCdoB-MG),
coordenadora da bancada feminina, elogia
Dilma por ter “enfrentado a pressão fundamentalista” e sancionado PL que ajuda vítimas de estupro: “Ganho do Estado laico”.
TROMBADA
A presidente Dilma não quer que o PT lance a candidatura de José Guimarães para o Senado. Prefere apoiar a ex-prefeita de Fortaleza, Luizianne Lins. O problema é que
Guimarães tem o controle do PT-CE.
SUCESSO GARANTIDO
Moradores de Albany, Nova York, coletam fundos para
criar o Museu da Corrupção Política, exibindo documentos
e até celas de finados vigaristas locais. Já tem site na internet. Se a moda pegasse…
PEDE PARA SAIR
Alvo de protestos até em São Paulo,
governador Sérgio Cabral (PMDB-RJ) bateu recorde de aprovação do
ex-presidente Collor antes do impeachment: 12%, contra 35% que
apoiavam o “caçador de marajás”.
PENSANDO BEM…
… só falta o “passarinho” Hugo Chávez sobrevoar Lula na
plateia do inacreditável Foro de São Paulo.

Poder sem Pudor

HIERARQUIA

O
jornalista
Macário Batista lembra que o
Ceará, por duas
vezes, deu combate aos marginais. Uma foi no
tempo do coronel
Gondim. Tirou
todo mundo de
circulação. A outra foi no governo de Virgílio Távora. Um dia, foram reclamar ao governador
porque havia denúncias de uma limpa na bandidagem do Ceará,
promovida pelo Secretário de Segurança, General Assis Bezerra.
Resposta de Virgílio:
- Não posso fazer nada. Ele é General e eu sou só Coronel.

Deus o pôs à Mesa? Tire-o da mesa!!
1- Deus é Tudo.
2- Podes fazer o agudo.
3- Jamais queres ser bicudo
1 - Mais que ser aberto na mesa
– § O 1º salmo (o 90) foi escrito
em outubro de 1461, antes da era
cristã, por Moisés. Pensa-se que
o 2º – Salmo 91 – também tenha
sido escrito por Moisés, pois o foi
à época de suas últimas e belas
palavras, de 1º a 5 de março de
1423, pouco antes de sua morte em 6/3/1423. § No rodapé do comentário de João
Calvino aos Salmos, no 3º dos 4 volumes, “Admite-se ser este Salmo um dos mais excelentes de toda a
coleção”... mas-MAIS excelente ele é quando no 1º (e
mesmo 2º) versículo(s) se descobre o seu tema: Deus
[que é tudo e já fez tudo!] dá a ajuda mais destacada
aos que O buscam mais (!!), como veremos (!!!), a
seguir; daí que Calvino, na sua obra magna, As Institutas (2º volume em Espanhol, p. 679), ter afirmado
que esse Salmo está entre “alguns dos mais notáveis”
Texto bíblicos sobre o fato de orar. § O esquema bom
Deus já fez tudo, logo, mais que, só, ficar aberto na
mesa, precisamos nos abrir para Deus e Seu ensino
nesse Salmo.
2 - É ser aberto sem presa – § Deus
fez tudo. Agora, devemos agir em
agudo, ou integralmente. § Vejamos
que, quem habita na morada segura de
Deus Onipotente ou Todo-Poderoso, e
descansa sob Sua sombra (versículo
1), chega a (1) Aclamar e Clamar, pois
diz d´Ele, e, sobretudo, à Ele, que Ele
é abrigo e força (vers. 2). Logo, Deus dá livramento
(v. 3), guarda a pessoa, até com Sua verdade (4), dos
perigos de todas as horas (versículos 5 e 6), enquanto
outros caem por perto, o servo de Deus ficando em pé
e vendo tudo (vv. 7 e 8). Em resumo, é por quê essa
pessoa diz que Deus é seu esconderijo dos perigos (v.
9a). Logo, vai (2) Achar e Habitar em Deus (9b). E sabe-se que mal não chegará nessa Morada (v. 10), Deus
ordenando até Seus anjos para guardar a pessoa em
todos os caminhos, sem tropeçar, e, pisando nos problemas (vv. 11-13). Além de aclamar e clamar, e achar
e habitar em Deus, essa pessoa chega a (3) Achegar
e Amar a Deus (v.10a), que a livrará (10b), pô-la-á a
salvo por quê conhece Seu nome (10c). Chegando a
se achegar a Deus, e, sobretudo, a amá-lO, invocará a
Deus, que respondê-la-á, na sua angústia estará com
ela, livrá-la-á e glorificá-la-á (15), saciando-a até com
longevidade, e, acima de tudo, mostrando-lhe a salvação (16). § Até a longevidade que Moisés chegou
a ficar desanimado com ela – e que ele teve! –, quem
segue-serve a Deus, mais intimamente, pode ter a idade esticada!!!
3 - Mais que ser aberto é ter alma
acesa – § Se Deus fez tudo, e, se
agindo, teremos esse tudo em nosso nada, por que querer ser bicudo?
§ Mais que ter o Salmo 91 aberto
na mesa – repitamos! –, abramo-nos para Deus, e vivamos o que o
Sl 91 ensina. § Tenhamos a alma acessa, pelas luzes
de Deus, inclusive das que brotam desse Salmo. Não
fiquemos de braços cruzados, mas abramos o coração,
dobremos os joelhos e fechemos os olhos, orando a
Deus, e, com o coração, sempre, aberto, abramos a
mente e os olhos, e coloquemos o pé na estrada para
seguir-servir a Deus.
1- Leia o Sl 91, e viva-o
2- Cuide do coração, e aviva-o.
3- Busque o que é bom, e cativa-o!!!...
(*) O articulista é graduado em Teologia e pós em
História Eclesiástica.
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OAB Manhuaçu empossa Diretoria, Conselho Subseccional e Comissões Temáticas

Considerada um marco na história da 54ª Subseção, presidente entrega carteiras para novos membros do quadro da
Ordem e estagiários. Doze advogados foram homenageados pelos relevantes serviços prestados à advocacia

U

ma linda festa foi realizada no salão de eventos da
AABB para empossar a
nova Diretoria, o Conselho Subseccional e 13 Comissões da 54ª
Subseção da OAB/MG, na noite
de quinta-feira (1). Considerada
um marco na história da OAB
Manhuaçu, por reunir mais de
500 convidados, entre advogados, familiares e autoridades de
toda região, o presidente Alex
Barbosa de Matos entregou carteiras aos novos advogados e
estagiários inscritos nos quadros
da Ordem. Momento marcante
na solenidade foi a entrega de
homenagens a 12 advogados,
que prestaram relevantes serviços à advocacia da região.
Compôs a mesa de honra o
presidente da OAB/MG, Luis
Cláudio da Silva Chaves; presidente da OAB Manhuaçu,
Alex Barbosa de Matos; vice-presidente da OAB/MG, Eliseu
Marques; tesoureiro adjunto da
OAB/MG, Euler Soares; presidente da Caixa de Assistência
dos Advogados de Minas Gerais, Sérgio Murilo Diniz Braga;
conselheiros da OAB/MG, Fauze
Gazel Junior, Adriano Cardoso e
Joel Gomes; prefeito de Manhuaçu, Nailton Heringer; presidente
da Câmara de Manhuaçu, Maurício Júnior; presidente da Subseção da OAB de Abre Campo,
Jesus José de Miranda.
CARTEIRAS: A primeira
parte da solenidade foi marcada
pela entrega de carteiras aos novos advogados e estagiários que
compõem o quadro da 54ª Subseção. Os documentos foram entregues pelo presidente da OAB/
MG, Luis Cláudio Chaves, pelo
presidente da OAB Manhuaçu,
Alex Barbosa de Matos e pelo
presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Minas,

Sérgio Murilo. Após receberem
as carteiras, os bacharéis em
direito e acadêmicos firmaram
compromisso junto a classe.
HOMENAGENS: Um dos
momentos mais marcantes da
cerimônia foi a entrega de homenagens a 12 advogados que
prestaram relevantes serviços à
advocacia da região. Continha
nas placas os seguintes dizeres:
“Nosso agradecimento por repartir seus conhecimentos intelectuais, lapidados através do
constante aprimoramento no
culto dos princípios éticos e no
domínio da ciência jurídica. O
seu comportamento marcante,
independente, probo e altivo,
torna-o merecedor da confiança
de nossa classe e da sociedade
como um todo. O nosso sincero
reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à Advocacia, ao Direito e à Justiça, que
muito contribuem para honrar
e engrandecer a nossa valorosa
classe”.
Receberam as homenagens
os advogados Ângela Maria de
Lima, Joventino Ribeiro da Silva,
Agildo Ribeiro Campos, Miracy
Ferreira Hott, Luiz Carlos Calheiros de Araújo, Núbio Argentino Batista, José de Oliveira
Gomes, Sebastião Onofre Carvalho, Aloizio Afonso de Oliveira,
Balbino José da Silva, Célio Silva
Camargo e Divino Rodrigues de
Carvalho.
SITE: Durante a solenidade,
a OAB Manhuaçu apresentou
a sua nova ferramenta de comunicação. Além da página no
Facebook, que funciona desde o
início do ano, a Ordem passa a
contar com o site (www.oabmanhuacu.org.br).
De acordo com Alex Barbosa,
“o site é um veículo de comunicação de fundamental importân-

Advogados homenageados

Presidente da OABMG, Luis Claudio Chaves, e o presidente
da OAB Manhuaçu, Alex barbosa de Matos

Autoridades que compuseram a mesa de honra

cia, não só à classe, mas também
a toda sociedade. Ele servirá para
divulgar as ações desenvolvidas
pela diretoria da OAB e aproximar e estreitar, ainda mais, a relação entre a atual gestão e os profissionais e estagiários inscritos”.
DISCURSO EMOCIONADO: Em discurso, o presidente
da OAB Manhuaçu lembrou que
o trabalho empreendido pelos
advogados e advogadas, em prol
da advocacia e da cidadania, nas
hostes da OAB, é feito – e deve
ser feito - sob os princípios do
mais desprendido voluntariado.
“Este será o norte, que inspirará
a atuação da diretoria, conselho e
membros das comissões temáticas desta gestão. Como sabemos,
a OAB tem duas importantes
funções sociais: - a disciplina e
defesa da atuação dos advogados; - a defesa da Constituição,
da ordem jurídica, dos direitos
humanos e da justiça social”,
completou.
Ao falar do cargo que exercer
a frente da classe, Alex falou em
honra e trabalho. “Estaremos
atentos para que os direitos e garantias de exercício da profissão
sejam respeitados, lembrando, a
quem precisar, que o advogado é
indispensável à administração da
justiça, conceito que, para garantia da cidadania, ganhou foros de
disposição constitucional. Denunciaremos qualquer violação
a direitos humanos, buscando
para que esta expressão - direitos
humanos - deixe de ser apenas
um conceito abstrato em nossa
sociedade”, pontuou.
Alex se emocionou ao lembrar
da família e da trajetória como
militante na advocacia da região.
“sabemos que todos os que exercem o voluntariado, doando-se
em prol do coletivo, não podem
fazê-lo bem, se não contarem

com o apoio de seus familiares.
Assim é que, nesse momento,
agradeço o amor eterno de minha mãe Custódia, de minha
companheira e amiga de todas as
horas, querida esposa Joyce, do
meu filho amado Arthur. Com
vocês tenho uma dívida impossível de saldar. Por isso, registro
minha eterna gratidão. Aos meus
tios, irmãos e demais familiares
deixo a minha gratidão e, por
meio de vocês, agradeço a todos
os familiares dos empossandos
desta noite, que também souberam de bom grado entender o
significado da causa que abraçamos”
SEDE DA OAB MANHUAÇU: Ainda em discurso, o presidente da OAB Manhuaçu, Alex
Barbosa, pediu apoio da Seccional para adquirir um imóvel
para construção da sede própria
da Subseção. “Embora estejamos
entre as 20 maiores Subseções de
Minas Gerais, ainda sofremos
com a ausência de uma edificação que se equipare a um centro
administrativo que atenda aos
anseios dos advogados. Conto
com o incondicional apoio dos
senhores para que este tão sonhado projeto se torne realidade”,
pediu Alex.
O presidente da OAB/MG,
Luis Cláudio Chaves, reiterou o
compromisso de realizar o tão
sonhado desejo dos advogados.
Segundo ele, “estamos nos esforçando para viabilizar a construção da sede da OAB Manhuaçu.
Claro que não podemos onerar
ainda mais os advogados para
que isso se torne realidade, mas
vamos buscar soluções viáveis o
mais breve possível, dentre elas,
a destinação em favor da própria
Ordem, de valores advindos de
venda de imóvel de propriedade
da OAB/MG”, garantiu.
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Manhuaçu receberá comitiva do Enduro da Independência

A cidade de Manhuaçu
está se preparando para receber os maiores pilotos de
trilha do Brasil, nos dias 05 e
06 de setembro. Ao todo serão quinhentos participantes
e mais centenas de pessoas
que integram as equipes de
apoio, que dão suporte necessário aos trilheiros.
O evento é um dos mais esperados do ano, já que todos
os participantes são competidores famosos em enduro
pelo Brasil afora. Esse é o
momento para que pessoas
de outros Estados possam
conhecer o que há de melhor,
na região Vertente Ocidental
do Caparaó, que oferece todas as condições necessárias
para a prática da modalidade
esportiva.
Para que tudo aconteça sem
nenhum incidente, no último

final de semana, uma equipe de planejamento de rota
realizou o levantamento dos
lugares por onde os trilheiros
do Enduro da Independência
vão passar. A equipe agradou
também dos preparativos
que estão acontecendo por
parte do Governo municipal
de Manhuaçu, por meio do
Departamento Municipal de
Esportes e o Trail Clube de
Manhuaçu, para recepcionar
aos quinhentos triheiros e
suas comitivas.
Segundo o diretor do Departamento de Esportes,
Vitor Rocha, a equipe ficou
maravilhada com a topografia da cidade, os pontos que
serão utilizados para chegar
à Manhuaçu e, principalmente, um dos locais por
onde vão passar, o Bairro São
Francisco de Assis.

TRADIÇÃO: O Enduro
da Independência acontece
todo ano, alusivo ao Dia da
Independência. A rota dos
trilheiros passará por Vitória,
Venda Nova do Imigrante,
Manhuaçu, Belo Horizonte
e Ouro Preto. Pela primeira
vez, Manhuaçu estará recebendo os maiores pilotos de
trilha do Brasil.
Para Vitor Rocha, a escolha de Manhuaçu como rota
dos competidores do Enduro
da Independência se dá pelo
fato ser uma cidade com estrutura adequada. Este será
mais um evento importante para alavancar o turismo
regional. “A partir do momento em que eles passarem
por aqui, certamente haverá
uma referência singular da
nossa região às outras cidades, que estão na rota do

“Nós perdemos 100% dos
clientes que não tentamos
dar o nosso melhor” Gilclér
Regina
Certa ocasião eu estava
visitando um amigo, gerente de uma loja e percebi que
entrou na mesma uma pessoa
que ninguém atendeu, ficou
ali meio de um lado para o
outro... E eu perguntei a ele:
“Ninguém vai atendê-lo?” E
ele me respondeu: “Ah! Ele já
é nosso cliente”.
Se você não atender o seu
velho cliente com dedicação,
carinho, atenção e comprometimento, em breve ele será
o mais novo cliente da concorrência.
O escritor americano Zig
Ziglair, um fenômeno em
vendas disse: “Nós perdemos
100% das vendas que não tentamos fazer”.
Expressões comuns para
justificar a demora, o mau
atendimento, o descaso com
o cliente são usadas como:
“Que é isso patrão?” ou “Você
está levando para o lado pessoal” ou ainda “É que você
já é de casa” ... E isso acaba

levando um cliente de 10 ou
20 anos para o seu principal
concorrente.
O mais incoerente nestas
histórias é que as empresas
fazem um grande esforço de
marketing para trazer o novo
cliente, gastam um dinheirão
em propaganda, fachadas luminosas, tudo para chamar a
atenção...
E quando ele está lá dentro,
no início dão aquele tratamento de novo cliente, mas
com o tempo vem à acomodação, jogam ele pela janela
sem o menor pudor. Isso é
o que eu chamo de jogar dinheiro fora.
O treinamento nas empresas deveria ser uma constante,
tanto na parte técnica quanto
motivacional... Tudo para
perceber que o sucesso de
qualquer negócio depende de
continuidade.
Assim secretárias bem treinadas garantem clientes por
30 anos aos médicos, vendedores seguram clientes para
uma vida toda, garantindo
suas comissões, sua carreira e
o lucro da empresa, sem o qual

não existiriam sequer salários.
Porém, o que acontece é
que 90% das pessoas sabem o
que tem que fazer... Mas não
fazem! Vejo neste time não
somente equipes de trabalho
percebo chefes, gerentes, gestores não comprometidos com
o negócio... E pelo visto, nem
comprometidos com seus próprios bolsos.
Afinal, a vida não é uma
coincidência... A vida é uma
conseqüência.
Basta sair ao mercado e
perceber isto. Vá ao seu banco, ao supermercado, as lojas
do shopping, ao seu gestor de
tecnologia, a empresa que lhe
entrega água toda semana, ao
restaurante da esquina e irá
constatar o que estamos dizendo.
Se você quer participar da
minoria do sucesso, aqueles
que sempre frequentam o
pódio que é para poucos mesmo, chegou a hora de dar o
show! Seja o novo cliente, seja
o velho cliente e aqueles que
ainda virão!
Pense nisso, um forte
abraço e esteja com Deus!

Reportagem do Jornal O
ESTADO DE SÃO PAULO, publicada na edição de
29/07/2013
(http://www.
estadao.com.br/noticias/
impresso,tre-de-minas-e-campeao-em-gastos-com-diarias-,1058430,0.htm )
provoca a exoneração de
três Diretores de Secretaria
do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. São
eles Maria Leonor Almeida
Barbosa de Oliveira Santos,
ex-Secretária de Orçamento e Finanças, Gessy Rodrigues Rosa, ex-Secretária de

Gestão de Pessoas, e Felipe Alexandre Santa Anna
Mucci Daniel, ex-Secretário
de Gestão Administrativa.
As exonerações ocorreram
apenas dois dias depois da
reportagem publicada pelo
jornal paulista, denunciando despesas vultosas com o
pagamento de diárias de viagens de servidores do Órgão,
cedidos e requisitados para
prestar serviços em cartórios eleitorais do interior do
Estado de Minas Gerais. Os
atos de exoneração foram
publicados no Diário Ofi-

cial da União de 1º/08/2013
( link http://www.in.gov.br/
visualiza/index.jsp?data=01
/08/2013&jornal=2&pagina
=81&totalArquivos=88 ).
Em abril passado, através
de uma série de reportagens,
o Jornal ESTADO DE MINAS havia denunciado irregularidades no pagamento
de horas extras durante o
último recesso a servidores
do alto escalão do TRE mineiro, fato que provocou a
exoneração e aposentadoria
da ex-Diretora-Geral, Elizabeth Rezende Barra.

Novo Cliente do Concorrente!

Novas exonerações na
Administração do TRE-MG

Enduro da Independência.
Esperamos que o comércio
local também fature com o
movimento. Estimamos que,
pelo menos 1.500 pessoas
estejam participando, bem

como toda a população na
receptividade aos visitantes”
– destaca Vitor Rocha.
M O V I M E N TA Ç Ã O
PARA O COMÉRCIO: A
expectativa da organização

do evento é que a presença
dos pilotos de trilha possa
proporcionar, além de alegria, movimentação para a
rede hoteleira, restaurantes
e bares.
Para recepcionar os pilotos
de trilha, a equipe de apoio
chegará à frente e ficará na
Praça Cordovil Pinto Coelho, para a chegada dos pilotos. Em seguida, as motos
ficarão expostas para que
o público possa admirar e
conhecer as maiores “máquinas”, que estarão em Manhuaçu. Para Vitor Rocha, a
presença dessas pessoas na
cidade irá fomentar o comércio local, bem como atrair
centenas de pessoas para conhecerem os participantes da
maior competição do mundo
do seguimento.
Eduardo Satil

A presidente Dilma Rousseff
sancionou lei que endurece as
regras para punição de empresas
envolvidas em atos contra a administração pública. O texto cria
novos mecanismos de responsabilização de pessoas jurídicas,
nas esferas civil e administrativa,
mas não altera, contudo, a legislação criminal.
As normas, já chamadas pelo
governo de “lei anticorrupção”,
também atingem empresas, fundações e associações estrangeiras.
As companhias ficam passíveis de multas de até 20% de seu
faturamento bruto (ou de até R$
60 milhões, caso o faturamento
não possa ser calculado), dependendo da gravidade e dos valores
envolvidos nas infrações.
A lei estabelece novos atos
lesivos à administração pública, passíveis de punição direta
da empresa, além das eventuais
responsabilizações de seus dirigentes.
Entre eles: oferecer vantagem
indevida a funcionário público

ou pessoas a ele relacionada,
como parentes; uso de laranjas;
e fraude em licitações, incluindo
acordos prévios com concorrentes.
A lei também cria o “acordo
de leniência”, uma espécie de delação premiada a empresas que
identificarem outros envolvidos
nas ilegalidades e ajudarem no
fornecimento de documentos
que ajudem a acelerar a investigação.
Caso cooperem, as empresas
ficam livres da possibilidade de
terem seus bens bloqueados ou
mesmo de terem suas atividades
suspensas. Além disso, a multa é
reduzida em dois terços.
A lei sancionada por Dilma
cria, ainda, o Cadastro Nacional
de Empresas Punidas, que dará
publicidade às pessoas jurídicas
enquadradas na lei.
Atendendo recomendações
da CGU, a presidente vetou três
pontos do texto aprovado pelo
Congresso depois de alterações
de parlamentares.
Todos os vetos evitam brechas

para punições mais brandas a
empresas envolvidas em irregularidades.
O principal deles derruba um
dispositivo que impedia a aplicação de multas acima do valor
do serviço contratado. Assim,
uma empresa poderia cometer série de irregularidades em
um contrato de R$ 100 mil, e
a multa não poderia exceder
esse valor. Com a derrubada do
veto, fica garantida a possibilidade de multa equivalente a
20% do faturamento bruto da
empresa.
A presidente também derrubou pontos que exigiam a comprovação de dolo da empresa,
que é incoerente com o espírito
de responsabilização objetiva da
lei. Para comprovar o dolo, teria
que ser provado a intenção de
pessoa jurídica, o que é impossível.
Outro ponto vetado possibilitava atenuar sanções contra a
empresa, dependendo do grau de
contribuição do servidor público
para a fraude.

O diretor de Esportes Vitor Rocha ao lado dos
envolvidos no Enduro, Richarde Alves Costa Bittencourt
Lima e Edimilson Campos

Lei anticorrupção
empresarial é sancionada
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Votação de Projetos
Três Projetos de Lei foram aprovados
com adição de emendas parlamentares. Um
deles, relacionado à autorização de concessão de benefício eventual (nº 075/2013).
O de nº 060/2013, que autoriza o município a celebrar convênio com a Associação dos Professores de Educação Física
de Manhuaçu e Região (LEAM – Liga de
Esportes Amadores de Manhuaçu) e o nº
061/2013, que concede repasse ao COMSEP para a realização do Passeio Ciclístico
de Manhuaçu.
Também houve ciência a dois Projetos de
Lei: um que trata do reajuste salarial dos
Conselheiros Tutelares (nº 058/2013) e o
que revoga a Lei Municipal nº 1891/1994,
que institui a imprensa oficial no município
(nº 059/2013).
O Vereador Jorge Augusto Pereira (Jorge
do Ibéria) pediu vistas do Projeto de Lei nº
056/2013, que autoriza a abertura de créditos especiais ao orçamento geral do Município, no valor de R$ 36 mil.
Todos os Projetos de Lei mencionados
são de autoria do Executivo Municipal.

Cidadania Honorária
O Vereador João Gonçalves Linhares Júnior (Inspetor Linhares) foi autor da Resolução nº 024/2013, aprovada em plenário,
que concede Diploma de Cidadão Honorário ao Senhor Virgílio Florêncio de Barros.

Requerimentos e Moções
Dois Requerimentos foram apresentados
à Mesa Diretora. Um deles (nº 041/2013),
de autoria do Vereador Inspetor Linhares,
requer ao Prefeito informações sobre todas
as despesas gastas com o esporte no Município em 2013, até a presente data. Outro
Requerimento (nº 042/2013), de autoria do
Presidente Maurício Júnior, solicita ao Prefeito informações sobre todos os programas Estaduais e Federais que o Município
esta inserido para receber benefícios, como
recursos, verbas e bens.

Cinco Moções de Pesar foram apresentadas: *nº 053/2013 e nº 54/2013, ambas
de autoria da Vereadora Aponísia dos
Reis, pelos falecimentos do Sr. Ozório
Soares da Silva e Sr. Francisco Mendes
Dutra, respectivamente; * nº 055/2013,
de autoria do Vereador Francisco Coelho
de Oliveira (Chiquinho de Dom Corrêa),
pelo falecimento do Sr. João Teodoro
Vieira (Joanico); *nº 056/2013, assinada
pelos Vereadores João Gonçalves Linhares Júnior, Maurício Júnior, Anízio Gonçalves e Paulo Altino, pelo falecimento do
Sr. Niwton Belonato “Peninha”, e a *nº
057/2013, assinada por Inspetor Linhares,
por ocasião do falecimento de Sra. Maria
Alves Gomes (Dona Cotinha).
Os vereadores também apresentaram 27
novas Indicações propondo obras e melhorias diversas para a cidade e os distritos.

Palavra do Presidente
O Presidente Maurício de Oliveira Júnior avaliou a primeira sessão legislativa
do mês de forma positiva. “Foi mais uma
reunião em que atendemos ao que nos propusemos: defender os interesses do povo
de Manhuaçu. O povo tem sofrido com a
falta d’água. O município se desenvolve,
toma novas proporções, e, é preciso que
haja investimentos em infraestrutura para
se acompanhar este crescimento. Sabemos
dos problemas que ocorrem com o serviço
de água e esgoto, mas estamos cansados
de justificativas. Queremos soluções, saber o que vai ser feito e quando. É isso que
cobramos do Diretor do SAAE. [...] Ouvimos o Diretor dizer que conversou com
o Prefeito sobre o mapeamento feito, ao
tomar posse, da situação da autarquia, expondo dificuldades e desafios do setor. Em
Abril, após não receber qualquer resposta,
o mesmo encaminhou Ofício à Prefeitura, e de lá pra cá, nada foi feito. Então,
o Prefeito falha em não dar este primeiro
passo para solucionar este problema da
falta d’água. Não é possível uma cidade
do porte de Manhuaçu enfrentar problemas comezinhos como este. Conforme foi
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Os vereadores questionaram a direção do SAAE sobre a falta d’água, em bairros e distritos.

dito aqui, o SAAE goza de saúde financeira boa, o que está faltando é vontade
política por parte do Prefeito”, afirmou o
Presidente.
A respeito das repostas dadas pela direção do SAAE, sobre a situação das
obras da ETE (Estação de Tratamento de
Esgoto), Maurício Júnior mencionou que
“a ETE é de importância muito grande
para o meio ambiente. Não é possível ter
que continuar com este cenário em que
alguém aciona a descarga do banheiro e
tudo vai parar no rio. O esgoto precisa ser
tratado. Existe uma obra caríssima e que
está parada. O Diretor do SAAE relatou
que a obra está 88% concluída e que os
12% restantes correspondem à etapa mais
difícil, sendo necessária inclusive mudança no Projeto original. Nós queremos a
obra em andamento. Tomei susto quando
houve a informação da mudança no projeto, porque há muito dinheiro empatado,
parado, mas, enfim, foi relatado que doze
meses após o prazo de licitação das obras
está obra tão aguardada será concluída”.
A Presidência da Câmara mencionou
ainda a recente reportagem publicada em
jornal local sobre a paralisação das obras
do Programa Habitacional do Governo

Federal, Minha Casa Minha Vida. “Percebemos que existe uma celeuma. O município tem dialogado unilateralmente com
a Caixa Econômica Federal, a respeito
da isenção dos impostos. Na Legislatura
passada, a Câmara aprovou um Projeto de
Lei em que a vontade dos legisladores era
conceder isenção integral dos impostos
afetos à construção das moradias. Aparentemente, a Lei não ficou suficientemente
clara. O município adotou uma postura de
cobrar o ISSQN, entre outros fatores que
tomamos conhecimento extraoficialmente. Em razão disto, a construtora parou a
obra. Em jornal local, houve declaração
formal da construtora informando que rescindiu o contrato com a Caixa e que não
irá dar continuidade às obras do programa
habitacional em Manhuaçu. O Prefeito
precisa vir ao público, juntamente com a
Caixa Econômica Federal, esclarecer as
razões pelas quais a obra está parada. Ali
tem recurso do povo de Manhuaçu. Aquele terreno foi doado. O Prefeito precisa
dialogar mais com a Câmara Municipal
e nos informar porque esta obra parou. O
povo quer esta resposta”, concluiu Maurício Júnior.
(Assessoria de Comunicação)

Lista de Indicações apresentadas na sessão legislativa de 1º de Agosto de 2013:

INDICAÇÔES
Rogério Filgueiras Gomes, Fernando
Lacerda e Jorge Augusto
Indicação nº 348/2013
Reivindica a criação de Lei Municipal
isentando alvará de construção para
obras de até 70 m2.
Paulo César Altino
Indicação nº 349/2013
Reivindica o asfaltamento da Avenida
Palmeiras, Bairro Matinha.
Juarez Cléres Elói
Indicação nº 350/2013
Solicita a colocação de placa de identificação no busto do Dr. César Leite, situado na praça do hospital, Centro.
Indicação nº 351/2013
Indica a implantação de academia ao ar
livre no terreno da Prefeitura que fica
atrás do posto de saúde na Rua Trinta
de Março, Bairro Nossa Senhora Aparecida.
Indicação nº 352/2013
Reivindica a implantação de academia ao ar livre em frente à quadra
poliesportiva do Distrito de Sacramento.

João Gonçalves Linhares Júnior
Indicação nº 353/2013
Solicita pavimentação, limpeza e melhorias na iluminação de toda a extensão da
pista de caminhada da BR-262.
Indicação nº 354/2013
Indica a reforma geral da E. M. Treze de
Maio, localizada no Córrego São Sebastião.
João Gonçalves Linhares Júnior e Rogério Filgueiras Gomes
Indicação nº 355/2013
Reivindica a criação da guarda municipal.
Eli de Abreu Gomes
Indicação nº 356/2013
Indica a colocação de iluminação pública na Rua Terezinha de Barros, Bairro
Santa Terezinha.
Indicação nº 368/2013
Solicita a construção de rede pluvial na
Rua Teócrito Pinheiro, Bairro Bom Pastor.
Hélio Ferreira
Indicação nº 357/2013
Reivindica a colocação de dois quebra-molas na Rua Turino Sirilo Costa, em

frente ao número 465, Bairro Bom Pastor.
Indicação nº 358/2013
Indica obras de patrolamento na estrada de acesso ao Córrego São Luiz, Vila
Formosa.
Indicação nº 359/2013
Solicita obras de patrolamento na estrada de acesso ao Córrego Bonifácio, Vila
Formosa.
Aponísia dos Reis
Indicação nº 360/2013
Indica a construção de muro de contenção/arrimo, acima do campo de futebol,
em Bom Jesus de Realeza.
Indicação nº 361/2013
Reivindica a construção da sede própria
da creche do Distrito de Santo Amaro, já
que o imóvel atual em funcionamento
pertence à FUNDESA, entidade particular.
Gilson César da Costa e Aponísia dos
Reis
Indicação nº 362/2013
Solicita a construção de uma ponte no
Córrego dos Lobos, em Boa Vista de
Santo Amaro.

Gilson César da Costa
Indicação nº 363/2013
Indica a colocação de calçamento na
Rua dos Pinheiro, Distrito de Vilanova.
Indicação nº 364/2013
Reivindica o término do calçamento na
Rua Papa Paulo VI.
Jânio Garcia Mendes
Indicação nº 365/2013
Indica que o Prefeito Municipal entre em
entendimento com a Secretaria de Obras
para que seja colocado um quebra-mola
na Rua da Matriz, Distrito de Realeza.
Indicação nº 366/2013
Solicita que o Prefeito Municipal entre
em entendimento com a Secretaria de
Obras para que seja concluída a colocação do restante calçamento na Rua
Esmeralda, no trecho que dá acesso à
Transportadora Patrus, Distrito de Realeza.
Indicação nº 367/2013
Indica que o Prefeito Municipal entre
em entendimento com a Secretaria de
Obras para que seja concluída a colocação do restante calçamento na Rua São
José, no trecho próximo ao posto de saúde do Distrito de Realeza.

Eli de Abreu Gomes e Hélio Ferreira
Indicação nº 369/2013
Reivindica a construção de ponte de
concreto armado no Córrego dos Lions,
na Vila Boa Esperança.
Francisco Coelho de Oliveira
Indicação nº 370/2013
Indica a colocação de iluminação pública nas últimas duas Ruas do Bairro Nossa Senhora Aparecida, Distrito de Dom
Corrêa.
Maurício de Oliveira Júnior
Indicação nº 371/2013
Indica a instalação de corrimão na escadaria José de Souza, Bairro Operários.
Anízio Gonçalves de Souza
Indicação nº 372/2013
Indica o calçamento na Rua Mário Nogueira da Gama, Bairro Catuaí.
Indicação nº 373/2013
Indica a colocação de iluminação pública na Rua Veredino Alves Freitas, Bairro
Lajinha.
Indicação nº 374/2013
Indica operação tapa-buracos na Rua
José Bertolace de Barros, Bairro Santa
Terezinha.
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Morre 10ª vítima de grave acidente na BR-116
Morreu às 4h45 de quartafeira a 10ª vítima do grave
acidente na BR-116 em Leopoldina, na Zona da Mata de
Minas. A jovem de 24 anos,
Mariana Gomes Porto dos
Santos, estava com 95% do
corpo queimado, internada
no CTI da Casa de Caridade
Leopoldinense. Ela era universitária e estuda em Volta
Redonda, no interior do Rio.
A moça estava com três amigas, todas estudantes naquela
cidade, que morreram carbonizadas no acidente. Os
familiares dela estiveram no
hospital durante a madrugada e logo pela manhã liberaram o corpo da jovem.
No fim da tarde de segunda-feira, numa curva
do km 781,5 da Rio-Bahia,
entre Leopoldina e Além
Paraíba, uma carreta tanque
com 40 mil litros de óleo
diesel e gasolina tombou e
se arrastou pela contramão,
chocando-se contra cinco
carros. Houve explosão e
três veículos, além da carreta, acabaram pegando fogo.
Testemunhas afirmam que
o motorista dirigia em alta
velocidade no trecho, cujo
máximo permitido é de 40
km/h.
Segundo o delegado Paulo
Henrique Marinho, as causas

tassem o desperdício e
economizassem água.
Técnicos monitoram a
qualidade das águas do
ribeirão e a cidade toda
continua sem água.
De acordo com a
Secretaria de Meio
Ambiente de Leopoldina, a empresa dona da
Celina e a filha Helena da cidade de carreta contratou uma
Simonésia morreram no acidente
especializada em problemas ambientais para
do acidente serão apuradas.
Todas as famílias já foram fazer a limpeza da água. Os
avisadas e, de acordo com especialistas estão avaliando
o delegado, algumas delas tanto a qualidade da água,
cederam amostras de sangue quanto os impactos na vegetação às margens do rio. A
para o exame de DNA.
Entre os mortos estão um Copasa coletou amostras da
bebê de 40 dias que viajava água para análise e divulgará
com a mãe. De acordo com o informações
Relembre caso de condelegado, as vítimas moram
no Rio de Janeiro, São Paulo taminação: Os moradores
e interior de Minas. Todas de Barbacena, na Região
as amostras de DNA das Central de Minas, ficaram
famílias serão encaminhadas sem água em abril deste ano
ao Instituto Médico Legal por causa do derramamento
(IML) de Belo Horizonte de mais de 40 mil litros de
óleo diesel no curso d’água
para análise.
Vazamento: O acidente do Rio das Mortes. O comprovocou vazamento de óleo bustível foi furtado de um
no Ribeirão Pirapetinga, oleoduto da Petrobras na
que corta a cidade de Leop- região e, a carreta bitrem
oldina. Com isso, a Copasa que transportava o material
interrompeu o abastecimento roubado ficou atolada numa
de água no município ainda estrada vicinal. O motorista
madrugada de terça-feira, Fábio Mendes de Castro, de
solicitando aos moradores 38 anos, despejou a carga no
que têm reservatório que evi- rio.

Vereador é preso acusado
de tráfico de drogas

CAPARAÓ (MG) - Duas
pessoas foram presas durante operação da Polícia Militar de Caparaó na manhã
de terça-feira, 30/07. Entre
os detidos, está o vereador
Antônio Jorge Lopes de Carvalho, conhecido Toninho
Goreto.
Segundo o Sargento Oliveira, a polícia chegou até os
locais após diversas denúncias. O vereador que está em
seu primeiro mandato foi
preso na sua casa, situada na
zona rural de Caparaó.
Durante buscas na residência a polícia encontrou
vinte pedras de crack, três
cartuchos intactos, balança
de precisão e mais de dez mil
reais em cinco cheques.
Segundo a PM, Toninho
possui ficha criminal com
mais de quinze passagens
pela polícia dentre elas estelionato, ameaça, receptação,
tentativa de homicídio e sedução de menores.
O vereador alegou, durante entrevista, que é vítima de
armação e a polícia irá apontar o verdadeiro responsável. “Alguém colocou isso

Vereador Antônio Jorge Lopes de Carvalho,
conhecido Toninho Goreto.

para me prejudicar. Vamos
aguardar a polícia vai apontar após investigação quem
é. Eu não tenho nomes pra
citar, desconfio, mas desconfiança não é certeza”.
Toninho foi autuado em
flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de munição. Ele foi levado para a
delegacia de Manhumirim.
OUTROS MANDADOS:
Além do vereador foi preso
acusado de tráfico Marco
Aurélio “Coreu”. Na casa
dele, os policiais encontrara
um pedaço de ferro afiado
(chuço), trinta buchas de

maconha, um cigarro de
maconha e nove pedras de
crack. Uma balança de precisão e sacolas para embalar
drogas foram recolhidas.
Já Lourival Albuini “Loro”
foi preso e liberado após pagar fiança de 1.500 reais. Ele
tinha 22 cartuchos de calibres diversos e uma motocicleta sem chassi e sem placa.
Outro rapaz foi liberado após assinar o Termo de
Ocorrência. Foi enquadrado
em uso de entorpecente. Só
havia uma bucha de maconha na casa dele.
Policia e Cia

A jovem de 24 anos, Mariana Gomes Porto dos Santos, estava com 95% do corpo queimado,
internada no CTI da Casa de Caridade Leopoldinense, foi a 10ª vítima fatal do acidente

PC de Inhapim prende pai acusado
de estuprar filha de 12 anos

Inhapim/MG. André
da Silva Meira, de 37 anos, é
acusado de estuprar a própria
filha de 12 anos, que hoje
está grávida de quase oito
meses do pai. A vítima é de
São João do Oriente.
O acusado foi apresentado na quarta-feira (31/07),
em Inhapim, pela polícia.
Segundo a delegada Tatiana
Neves, que é responsável
pelo inquérito policial, André confessou o crime.
A versão dele é que ela se
insinuava. Então, ele chegava em casa depois de ter ingerido bebida alcoólica, acariciava e fazia todos os atos
libidinosos, disse a delegada.
“Fiquei com muita raiva. Estou até hoje. Não vai acabar
fácil não”, ressaltou a mãe da
vítima.
André foi preso pela Polícia Civil de Inhapim, no último dia 12 de julho, na cidade
de Ferros, que fica próxima
a Itabira, em Minas Gerais.
Ele estava trabalhando em
uma empresa, quando foi
detido por meio de um mandado de prisão preventiva. A
delegada disse que a mãe foi
quem descobriu que a filha
tinha sido estuprada pelo pai
e denunciou o caso à polícia.
Os seios da pré-adolescente
já estavam produzindo leite,
o que causou estranheza para
a mãe.
“Estava na roça, na casa da
minha irmã, apareceu uma
mancha no vestido dela, fui
perguntar, não quis falar. Aí
eu comecei a apertar, mais a
minha irmã, e ela falou que
estava. Só que aí, nós apertando, apertando, ela não
quis falar quem era. Depois,
com muita dificuldade, ela
falou que era dele (pai). Perguntei por que ela não tinha
falado antes. Ela falou que
não tinha falado antes, porque se ela falasse, ele a matava”, relatou a mãe.
Na época da descober-

André da Silva Meira, de 37
anos, é acusado de estuprar
a própria filha de 12 anos

ta, a mãe foi à delegacia de
Polícia Civil de Caratinga,
registrou um boletim de
ocorrência e o delegado responsável, que estava de plantão, determinou um exame
médico, sendo constatada a
gravidez da vítima. Depois,
a mãe também compareceu à
delegacia de Inhapim e relatou para a delegada Tatiana,
que a filha estava grávida do
próprio pai, e que ele havia
estuprado a vítima em dois
ou três momentos.
“Continuamos as investigações, ele estava foragido,
porque não foi encontrado
na cidade em que ele vivia,
e conseguimos localizá-lo”,
destacou Tatiana.
Quando foi descoberta a
gravidez da pré-adolescente,
ela já estava com seis meses
de gestação e o risco de abor-

tar a criança era grande. Ao
ser ouvida pela delegada, a
menina chorou bastante e estava muito chocada. A pré-adolescente cursa a 7ª série
do ensino fundamental. A
mãe contou que a filha completa oito meses de gestação
no dia 11 de agosto. A pré-adolescente e o bebê estão
bem de saúde. E o enxoval
da criança está praticamente
pronto.
“Vai vim e eu vou cuidar
como se fosse minha. Vou
amá-la muito, vou cuidar da
minha filha, ela não vai parar de estudar, vai continuar,
e vamos ver o que Deus faz
para nós”, declarou a mãe da
vítima.
Segundo a polícia, André
também já tem passagem por
homicídio. Ele confirmou
diante da imprensa que matou um homem por vingança, em 2003, em Tarumirim,
e ainda cumpre pena pelo
crime. O acusado de estuprar a filha de 12 anos segue
detido no Presídio de Inhapim e está isolado em uma
cela. “Ele já foi indiciado,
o inquérito foi encaminhado
para o fórum local, e por enquanto, a prisão preventiva
dele permanece. Ele foi indiciado pelo estupro de vulnerável e a pena dele pode variar de 8 a 15 anos”, afirmou
a delegada.

Equipe de investigadores que contribuiu
para a localização do acusado
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CANTINHO DE FÉ
por

Citações
Citações
Sábias
Sábias
Olhe, tenho uma
alma muito prolixa e uso poucas
palavras.
Sou irritável e firo
facilmente.
Também sou muito
calmo e perdôo
logo. Não esqueço nunca. Mas há
poucas coisas de
que eu me lembre.
Clarice Lispector
Um amigo me
chamou pra cuidar
da dor dele, guardei
a minha no bolso.
E fui.
Clarice Lispector
A experiência é uma
lanterna dependurada nas costas que
apenas ilumina o
caminho já percorrido.
Confúcio

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

Amigos e inimigos do corpo humano
1. Antioxidantes. Eles dissipam os radicais
livres e protegem as células de danos. Muitos
dos fitoquímicos de alimentos vegetais agem
como antioxidantes.
2. “Mau” colesterol (LDL). Adere às paredes das artérias, reduzindo o fluxo sanguíneo.
Comer muita gordura saturada aumenta o nível
de LDL no sangue.
3. Radicais livres. São moléculas que vagam
pelo organismo provocando danos às células.
Encontrados naturalmente no nosso corpo,
eles são também produzidos por influências
externas, como luz solar e poluição.
4. “Bom” colesterol (HDL). Varre o colesterol “mau”. O HDL pode aumentar com atividade física regular e perda de peso.
Adaptado de Salve o Meio Ambiente –
Seleções do Reader’s Digest

Academia do bem-estar

Se você resolveu aposentar os pijamas e
enfrentar de vez uma academia, saiba o que
você deve levar em conta ao escolher uma.
O ambiente, além de agradável, deve ter
bons profissionais, que farão com que você
se sinta ainda mais motivado.
1. Pergunte quantas vezes os aparelhos
passam por manutenção e são limpos. A
limpeza deve ser diária e a manutenção, pelo
menos mensal.
2. Quando lhe mostrarem a instalação do

local, preste atenção à manutenção geral,
veja se os equipamentos cardiovasculares
estão ultrapassados e inspecione a limpeza
dos vestiários e banheiros.
3. Se o gerente tentar seduzir você com
aulas de Pilates e ioga, pergunte sobre taxas extras. Muitos lugares fazem você pagar
mais por esse tipo de serviço.
Adaptado de Dicas Secretas – Seleções
do Reader’s Digest

Quem levará o teu caixão?
Há uma rua em São Cristóvão, aqui no Rio de Janeiro,
que se chama Rua Prefeito Olímpio de Melo. Antes, ela
se chamava romanticamente Rua da Alegria. Esse prefeito, o Cônego Olímpio de Melo, nem prefeito era, era
interventor. Ou seja, um administrador imposto à cidade
pelo governo ditatorial de Getúlio Vargas. Vargas afastara
o verdadeiro prefeito, o legítimo, que era o pernambucano Pedro Ernesto (1884-1942), esse sim, eleito, amado e
respeitado pelo povo. Tão respeitado que, ao morrer a 10
de agosto de 1942, seu corpo desfilou da Tijuca ao centro
da cidade em carro empurrado pelo povo, contou Sérgio
Cabral, o pai, em artigo para Veja Rio, a 22-28 de maio de
1995. Pedro Ernesto fez tanto pela cidade que virou nome
de rua, escola, palácio, hospital e até medalha.
Você é desses que ao chegar a um grupo, as pessoas
dizem ou pensam: “Chegou o legítimo representante do
desgosto”? Ou você é daqueles que quando chega, as
pessoas sorriem e dizem: “Bendito o que vem em nome
do Senhor”? Qual será o comentário das pessoas quando
virem você deitado em seu último leito socado de flores?
E já que falamos de caixão, Sérgio Cabral, na mesma
crônica, mencionou o Ministro da Justiça Luiz Antônio da
Gama e Silva. Gama e Silva foi quem enrijeceu o governo militar e anunciou na sexta-feira, 13 de dezembro de
1968, o Ato Institucional Número 5, que vigoraria por 10
anos. Cabral informou que “Gama e Silva não teve quem
carregasse o seu caixão”.
Será que nossas vidas já vêm “de fábrica” condenadas
ao sucesso ou ao fracasso? Já nasceríamos com a inclinação para sermos amados ou odiados? Certamente há coisas que não podemos escolher, mas outras sim.
Aqui está, pois, o busílis da questão: podemos, neste
mundo, ser uma bênção ou ser uma maldição. É opção da
nossa liberdade. E quando fizermos a melhor das opções,
que é caminhar com Deus, seremos invariavelmente bênçãos, para nós mesmos e para os outros.

O sábio nunca diz
tudo o que pensa,
mas pensa sempre
tudo o que diz.
Aristóteles
O melhor governo
é aquele em que há
o menor número de
homens inúteis.
Voltaire
“Há uma grandeza,
há uma glória, há
uma intrepidez em ser
simplesmente bom,
sem aparato, nem
interesse, nem cálculo; e sobretudo sem
arrependimento.”
Machado de Assis

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 23 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE

Bauru de forno
INGREDIENTES
50 g de fermento biológico
2 xícaras e 1/2 de farinha de trigo
2 xícaras de leite
Sal a gosto
1 xícara de óleo
2 ovos
1 pacote de queijo ralado de 100 g
Recheio:
250 g de mussarela
250 g de presunto
2 tomates picados
Orégano a gosto
Azeite
MODO DE PREPARO
Bata todos os ingredientes da massa no
liquidificador
Depois coloque a metade da massa em uma
forma untada

Espalhe os ingredientes do recheio
Regue o azeite e o orégano
Despeje o restante da massa para cobrir o
recheio
Leve ao forno médio até a massa incorporar
Retire do forno e pincele 1 gema por cima
Volte ao forno até que fique dourado ao seu
gosto
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ENTRETENIMENTO

ÁRIES – de 21/3 a 20/4 Você está mais determinada e com energia para resolver questões que
ficaram pendentes. Aproveite os ares da criatividade para garantir soluções em seus planos e para
decidir o que ficará para trás e o que se deve escolher para seguir em frente.
Relacionamentos: e olha que mal acabou o mês de julho e você
está com a corda toda, principalmente às solteiras que continuam
mexendo com os corações de pretendentes. Para quem estiver num
sério relacionamento, procure surpreender o ser amado.

Segundo o Código Penal
Um aluno do curso de direito estava fazendo fazendo prova
oral da disciplina mais difícil do curso:
- O que é uma fraude?
- É o que o senhor, professor, está fazendo!
O professor, revoltado:
- Ora ora, ousado você. Explique-se!
- Segundo o Código Penal: “Comete fraude todo aquele
que se aproveita da ignorância do outro para prejudicá-lo!”

TOURO – de 21/4 a 20/5 Muito bom que os ares da criatividade e
da vontade de acertar em seus planos favoreçam seus pensamentos.
Tudo bem que serão necessárias algumas limitações, mas as consequências serão frutos de seu esforço e de sua dedicação.
Relacionamentos: e nesta semana serão inevitáveis algumas cobranças, sobretudo de comportamentos de ambas as partes. Sempre
é bom acertar tais ponteiros nas relações duradouras. Aumento da
libido e dos prazeres.

Mulher do Manoel
Manoel estava suspeitando da fidelidade da mulher. Para descobrir se era verdade contratou um detetive particular para segui-la. Uma semana depois o detetive retorna com a ficha toda:
- Infelizmente, seu Manoel, a sua esposa está lhe traindo
com seu melhor amigo.
No dia seguinte o cachorro da família aparece morto.

GÊMEOS – de 21/5 a 20/6 As responsabilidades são inevitáveis na
vida de qualquer mortal. Saiba que com você não é diferente, pois
durante a semana é possível que acenos para assumir compromissos
de última hora podem acontecer. Saiba separar o joio do trigo.
Relacionamentos: sempre é bom conversar com a pessoa amada
quando as coisas não estão muito bem na relação, principalmente
quando o assunto for sexo. Aproveite o momento, até certo ponto
sentimental, converse e usufrua os prazeres da vida.

Marido Milionários

CÂNCER – de 21/6 a 22/7 É possível que você tenha de fazer algumas escolhas durante a semana. Tudo bem, quando as possibilidades
são mais de uma, então pode ser que haja dificuldade para separar as
coisas, no entanto não esqueça que o momento lhe favorece.
Relacionamentos: é possível algumas insatisfações a partir de diferentes pontos de vista sobre o mesmo assunto com o ser amado, mas
procure usar sua sabedoria para não entrar em discussões efêmeras.

Duas socialites conversando novamente:
- O meu marido me abandonou, me tratou como se eu fosse
uma cachorra! ele é um ingrato. Foi graças a mim que ele é
conhecido como O Milionário!
- Antes de casar com você ele não era milionário?
- Não, antes de casar comigo ele era Bilionário!

LEÃO – de 23/7 a 22/8 O momento requer maior reflexão e para
algumas leoninas, há possibilidade de melancolia e tristezas quase
inexplicáveis. Evite os pensamentos negativos e pense o quanto as
coisas acontecem para o seu próprio bem, inclusive, os nãos.
Relacionamentos: às vezes é difícil se fazer entender, sobretudo
nas famosas “discussões da relação”. Procure pensar bem antes de
dizer algo. Para as solteiras, o momento contraditório de liberdade e
vontade de ficar amarrada em uma relação.

Matou o cachorro
Marcondes chega em casa depois de um dia cheio no trabalho e encontra a mulher, péssima cozinheira, chorando em um canto da cozinha:
- Querida! O que houve?
- Snif... querido, eu fiz aquela receita de bolo de carne que é
minha especialidade.... Mas o cachorro, comeu tudo!
- Ah, meu amor, não fica assim não.... Amanha mesmo eu
compro outro cachorro para você...

Adolescentes
Era uma adolescente típico. Não estava nem aí para nada.
Não estudava direito, não trabalhava, só queria saber de dormir e sair com os amigos. Passava o dia na internet parecia
um zumbi conectado ao computador.
- Meu filho, estou preocupado. Você já tem 15 anos! Você

não quer nada da vida? Você sabe o que Abraham Lincoln fazia quando tinha sua idade?
O filho responde:
- Não minha idade eu não sei, mas na sua ela já era
presidente dos EUA.

CURIOSIDADES
A Ação Popular Entre os instrumentos legais previstos na
Constituição para a proteção de direitos está a ação popular.
Nos termos da Constituição qualquer cidadão poderá propor
ação popular, para anular qualquer ato que prejudique o
patrimônio de entidades públicas.
Só os cidadãos, portanto, podem utilizar essa medida, ficando excluídos os estrangeiros e os apátridas, isto é, todos
os que não tem cidadania brasileira. O objetivo da ação deve
ser a anulação de ato prejudicial ao patrimônio público. O
patrimônio, nesse caso, não tem apenas o sentido econômico,
mas pode ser qualquer bem de valor artístico, estético ou
histórico. Já se tem admitido a ação popular, por exemplo,
para obrigar o poder público a mandar retirar placas e cartazes que prejudicam a paisagem. Este é um caso típico de
patrimônio estético.
Embora a ação popular não vise proteger direitos que
pertençam diretamente a um indivíduo, ela protege o patrimônio público, ou seja, protege direitos que são de todos e
de cada um.

HORÓSCOPO

Astrológica por Claudia Vannini

SETE ERROS

VIRGEM – de 23/8 a 22/9 Sempre é bom tomar as precauções com
gastos de última hora e até possível descontrole das finanças. A vontade é
de ajudar alguma grande causa e até oferecer seus serviços em questões
sociais maiores, mesmo que haja dificuldade com sua individualidade.
Relacionamentos: sua maneira de ver a relação, vez por outra passa pela doação que cada um pode fazer em prol do outro. A semana
promete, pois há um sabor a mais na libido e vontade de mostrar que
sabe dar e receber prazer.
LIBRA – de 23/9 a 22/10 Sempre é bom planejar bem as finanças
antes de promover algum gasto com pagamento parcelado a perder
de vista. Só que agora você está se sentindo mais segura para decidir,
até mesmo porque agora é possível visualizar opções e alternativas.
Relacionamentos: as paixões quando chegam, não pedem passagem. Acontecem e causam um verdadeiro maremoto no cotidiano. A
questão é apenas decidir aceitar a relação séria ou ficar ainda com
uma sensação de liberdade que só você sabe.
ESCORPIÃO – de 23/10 a 21/11 Sua dedicação ao trabalho pode
ser reconhecida. No fundo você deseja provar para si que pode fazer
e acontecer. Isso tudo é fruto de sua determinação e de seu relacionamento com o próprio ego para voos futuros.
Relacionamentos: você está mais sociável e predisposta a ouvir os
outros. Procure ouvir também aqueles que possuem mais experiência
e que podem iluminar seus pensamentos e até fazê-la pensar melhor
sobre algo que passou despercebido.
SAGITÁRIO – de 22/11 a 21/11 E o segundo semestre promete
ser especial aos sagitarianos. Inicia uma nova fase a partir de alguns
trânsitos dos astros que permitirá uma visão mais objetiva de projetos,
ideias e até mesmo um olhar mais crítico para o passado mais recente.
Relacionamentos: o momento é oportuno para refletir sobre vários
aspectos da vida. Se alguma questão ficou pendente no passado,
aproveite a oportunidade para colocar de vez os pingos no is. Isso
também serve para as questões no trabalho.
CAPRICÓRNIO – de 22/12 a 20/1 Exercer o controle de forma rígida
sobre os comandados tem seu preço. Ser comandado também tem
seu preço, porém no jogo da vida ganha quem tiver a sabedoria para
deixar passar o veneno dos outros e não se contaminar.
Relacionamentos: a questão agora, para quem estiver solteira
ou em um relacionamento duradouro, é tomar a iniciativa para seus
interesses. O preço disso pode ser alguns embates na relação. Possibilidade de rupturas no amor e no trabalho.
AQUÁRIO – de 21/1 a 19/2 As responsabilidades e a necessidade
de exercer um controle efetivo sobre suas atividades diárias podem
sair do controle durante a semana. Encare os atrasos e os deslizes
dos outros e os seus de forma mais tranquila e equilibrada.
Relacionamentos: é possível acontecerem discussões mais ásperas
com sócios e com a pessoa amada. Não se esqueça de seu objetivo,
de seu foco e naquilo que pretende resolver. Ideias todos têm e o
melhor é: sempre são salutares, até as impossíveis.
PEIXES – de 20/2 a 20/3 Você está com a energia a toda para controlar bem suas atividades diárias. Nada melhor do que se planejar
bem para deixar as coisas fluírem em seu ambiente de trabalho e até
dentro de casa. Use sua criatividade.
Relacionamentos: o resultado de sua empatia com as pessoas
poderá ser sentido a partir de agora. Sempre é bom, evidentemente,
saber escolher as amizades, porém manter o equilíbrio e a cordialidade
com as pessoas sempre atrairá boas energias.
pegadaastrologica@gmail.com/www.claudiavannini.com
www.facebook.com/PegadaAstrologicaPorClaudiaVannini
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Justin Timberlake é eleito o homem
mais elegante do ano
O mundo realmente dá muitas voltas. O visual cafona de Justin Timberlake na época em
que era vocalista do N’Sync rendia inúmeras
críticas ao bonitão. Dez anos após o fim da
boy band, o cantor foi eleito o homem mais
elegante do ano pela revista ‘Vanity Fair’.
Com sua carreira solo, Timberlake deu uma
repaginada no visual, abandonou os cachos e
se tornou ícone fashion. Atualmente, ele é possui até uma linha de
roupa masculina lançada pela grife do badalado estilista Tom Ford. .

Empresária acusa Claudia Leitte de
calote e diz que companhia da cantora
deve a muita gente
Sueli Dias decidiu tornar público o
crédito que tem com uma das empresas
de Claudia Leitte.De acordo com a empresária, a cantora contratou os serviços
de sua companhia, a TeleEventos, e não
pagou a dívida de R$ 120 mil, na época do Carnaval. ‘Já mandei notificação,
acionei judicialmente e de nada adiantou. Agora, vamos abrir um processo.
Eles estão devendo a muita gente. O bloco se chama ‘Largadinho’,
mas quem ficou largadinho fomos nós’, disse ela ao jornal ‘O Dia’.
A empresa da musa do axé, por sua vez, confirmou a existência
da pendência financeira, mas alegou que Sueli Dias não cumpriu
com o contrato e que, por isso, aguarda decisão da Justiça sobre o
pagamento da dívida.

Sindicato dos radialistas faz pedido de
cassação da RedeTV!
O Sindicato dos Trabalhadores em
Empresas de Radiodifusão e Televisão
do Estado de São Paulo protocolou uma
carta em Brasília pedindo a cassação da
concessão da RedeTV!. O documento foi
endereçado à presidente Dilma Rouseff e
à ministra Gleisi Hoffmann, da Casa Civil, apontando irregularidades financeiras
e trabalhistas. Ao todo, são três páginas
com detalhes, como por exemplo, do desconto de INSS dos funcionários, cujo valor não é repassado para a Previdência Social.
Além disso, há informações de que trabalhadores demitidos não
recebem o Fundo de Garantia ou a multa de 40% sobre a rescisão.
O órgão responsável pela denúncia afirma que agiu com maior
urgência depois de saber que Amilcare Dallevo, dono da emissora,
pediu nova ajuda financeira ao Governo Federal, de acordo com a
coluna de Flávio Ricco.
A RedeTV!, por sua vez, alega que ‘está absolutamente em dia
com suas obrigações trabalhistas. O que ocorre é que a emissora
já venceu uma batalha de dez anos em que foi julgada, em última
instância, não sucessora das dívidas da TV Manchete’.

Ai, que reciclagem! Narcisa Tamborindeguy tem dia de catadora nas ruas de SP
Narcisa Tamborindeguy deixou sua vida luxuosa de lado, na
última quinta-feira (1), para viver um dia de catadora nas ruas
de São Paulo.
A socialite participou da ação
de uma marca de refrigerantes e
mostrou a importância da coleta
e reciclagem de garrafas PET.
A tarefa foi realizada com muito bom humor pela ex-’Mulheres
Ricas’, que estava acompanhada de Wellington Muniz, o Ceará, e
Carioca, ambos do ‘Pânico na Band’.
No fim de seu dia de trabalho, Narcisa levou as garrafas para
uma cooperativa e ganhou um diploma de ‘Carroceira Oficial’.

Dona Xepa bate recorde de audiência e
garante vice-liderança à Record
Mesmo em meio aos rumores de crise na Record, a novela
‘Dona Xepa’ conseguiu alcançar seu maior índice de audiência na
última quarta-feira (31).

acesse: www.jm1.com.br

O folhetim marcou média
de 10,4 pontos no Ibope, entre
22h41 e 23h29. No mesmo horário, atingiu ainda picos de 13
pontos, garantindo o segundo lugar no ranking.
No episódio, Xepa (Ângela
Leal) descobriu as maldades de
Rosália (Thais Fersoza) e expulsou a filha de casa.

Após polêmica, Alexandre Frota diz que
não trata Marília Gabriela como troféu
Alexandre Frota gravou uma participação no ‘Programa Raul Gil’ e falou,
mais uma vez, sobre o caso que teve
com a jornalista Marília Gabriela.
O apresentador foi o convidado do
quadro ‘Pra Quem Você Tira o Chapéu’
e se deparou com o nome da ex-affair.
‘Eu tiro o chapéu pelo caráter e pela inteligência dela’, disse.
Alvo de muitas críticas depois de ter
relatado a noite de amor com a loira em sua biografia, o fortão fez
questão de exaltar Gabi.
‘Marília faz parte da minha vida, é uma mulher importante. Eu
não trato ela como um troféu no livro. Eu tenho muito respeito
por ela e conto um momento que foi importante na minha vida’,
declarou.
Ainda sobre suas relações amorosas, Frota não tirou o chapéu
para a ex-companheira Daniela Freitas, afirmando que ainda gostava muito dela quando terminaram o relacionamento.

Discussão quente entre Silas Malafaia e ateu
vira assunto mais comentado na internet
A Globo exibiu, na
noite da última quinta-feira (1), a tão aguardada participação do
pastor Silas Malafaia
no programa ‘Na Moral’.
O tema abordado na
ocasião foi o Estado
Laico - o Brasil é, oficialmente, neutro em
relação às religiões -,
debatido também por
Daniel Sotto-Mayor,
presidente da maior
associação de ateus do País, o babalorixá Ivanis dos Santos e o
padre Jorjão.
Sem fugir de nenhuma das questões propostas pelo apresentador
Pedro Bial, o líder evangélico falou acerca da relação com outras religiões e garantiu ser bastante acessível quando convidado para manifestações sem interesses políticos (como debates e reuniões de fiéis).
Malafaia manteve o tom firme e chegou a criticar seguidores da
própria religião. ‘Se um pastor invadir um centro de macumba, mete
ele na cadeia’, disparou.
O auge da discussão aconteceu depois que o representante ateu
atribuiu o aumento do número de evangélicos no Brasil à ‘Teoria da
Prosperidade’. ‘Você pega um sujeito que não tem nada e promete que
ele vai ser rico’, disse.
‘Então, quer dizer que todo evangélico é rico? Se a gente vende
riqueza e a Igreja Evangélica já tem 30, 40 anos vendendo riqueza,
então tem um bando de otários que continuam lá’, defendeu Malafaia.
A participação do pastor, como não poderia deixar de ser, rendeu
grande repercussão na internet, deixando a hashtag ‘SilasMalafaiaNaMoral’ entre os três tópicos mais comentados do Twitter.
O religioso, aliás, interagiu bastante com seus seguidores durante a
exibição do programa e chegou a fazer piada com o debate que travou
com Daniel.
‘Última para os ímpios. Cuidado para não quebrar os dentes de tanto ranger. Povo de Deus, vamos [risos]. Chupa, capeta [risos]. Deus é
maior’, publicou.

Confirmado! Megan Fox está grávida
de seu segundo filho
Megan Fox está empenhada em aumentar a família com Brian
Austin Green. Dez meses após ter dado à luz Noah, a atriz está
grávida novamente.
‘Eu posso confirmar que Megan está esperando o segundo filho
com o marido, Brian, e os dois estão muito felizes’, declarou Les-
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lia Sloane Zelnick, assessora de imprensa
da estrela de Hollywood, ao jornal ‘New
York Post’.
Megan teria escondido a gestação no
início porque está filmando o longa ‘Tartarugas Ninjas’ e não queria que a notícia
interferisse em seu trabalho.
O casal começou a namorar em 2004 e
se casou em junho de 2010. Vale lembrar
que os pombinhos fazem questão de sempre manter a discrição.
Quando Noah nasceu, por exemplo, o fato só foi descoberto apenas
duas semanas depois de a morena ter dado à luz.

Alysson Castro muda versão sobre
término de namoro com Deborah Secco
Allyson Castro mudou a versão que
vinha contando a respeito do término
do relacionamento com Deborah Secco. O moço, que tinha afirmado que
ele havia sido o responsável por colocar um ponto final no namoro com a
atriz, agora disse que a história não foi
bem assim.
Segundo o rapaz, que se relacionou
por três meses com Secco, a decisão
de colocar um ponto final no romance foi tomada de comum acordo, como informou o jornal ‘Agora S. Paulo’.
Castro ainda garantiu que, ao contrário do que chegou a ser veiculado pela imprensa, não era apenas Deborah que queria construir
uma família. O moço garantiu que também queria ter filhos.

Lady Gaga e Madonna são acusadas de
entrar ilegalmente na Rússia
Lady Gaga e Madonna podem ser processadas pelas autoridades
russas. As cantoras teriam entrado no país sem apresentar toda a
documentação necessária para o visto.
As duas foram para a Rússia em 2012 e, segundo autoridades da
Rússia, entraram com vistos para atividades de intercâmbio cultural. Como estavam trabalhando, elas precisavam de outro tipo de
documentação, porque esse visto não dá direito a exercer atividades comerciais.
Levando em conta que as regras para entrar na Rússia são cheia
de detalhes, é comum que pessoas se enganem. Mas, de acordo
com o jornal britânico “The Guardian”, um funcionário da prefeitura de São Petesburgo, foi quem avisou as irregularidades. Ele
também é o autor da lei que bane a propaganda gay na Rússia.

Recém-separada, Viviane Victoretti
registra boletim de ocorrência contra o
ex-marido
A passagem de Viviane Victoretti
e Diego Suassuna pela 16ª Delegacia
de Polícia da Barra, no Rio de Janeiro, mostrou que o casamento dos dois
não terminou em clima amigável.
No último final de semana, o fotógrafo registrou um boletim de ocorrência contra a atriz, alegando que ela
o proibiu de ver a filha do casal, Julia.
De acordo com o documento, Viviane teria viajado na sexta-feira (26) para Fortaleza, Ceará, e deixado a menina aos cuidados de uma amiga.
A artista, por sua vez, procurou as autoridades para denunciar as
ameaças que teriam sido feitas pelo ex-marido, segundo o jornal
‘O Dia’. No ar em ‘Flor do Caribe’ como a personagem Marinalva,
Victoretti foi casada com Diego por seis anos.

Moraes Moreira passa mal durante show
no Rio de Janeiro
Moraes Moreira passou mal
durante um show realizado em
Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro,
no último final de semana.
O cantor precisou ser deslocado para o hospital São José, onde fez uma bateria de exames,
segundo o jornal ‘O Dia’.
Para descansar, o artista decidiu cancelar sua participação no
‘Arraiá do Banga’. Os demais shows marcados, no entanto, serão
realizados normalmente.
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29ª Exposição Agropecuária de Mutum

Mutum vem se destacando com suas festas realizadas
todos os anos e a que se encerrou domingo (28) não foi
diferente além dos shows e
rodeios realizados de 24 a 28,
no domingo a tarde aconteceu
o tradicional bingo beneficente com o sorteios de três
(3) motos, um Fiat Uno Mille
zero KM e uma Pick Up Strada zero KM, segundo um dos
organizadores todos
os shows foram bem
concorridos, e mais de
10 mil pessoas participaram do bingo.
O prefeito de Mutum, João Batista
Marçal (PT) agradeceu todas as pessoas
envolvidas na organização e declarou
estar satisfeito por
ter transcorrido toda
a festa sem maiores
problemas.

Prefeito de Mutum João
Batista Marçal (PT)

Ciclistas, agora nem
uma coisa nem outra

Se não podem ajudar, pelo
menos não atrapalhem, esse
é um dito popular que se encaixa bem no atual momento
político que Manhuaçu vive.
Os ciclistas de Manhuaçu
após várias tentativas em
conseguir um espaço público
para suas atividades esportivas, estavam utilizando o
espaço denominado “Clube
do Sol” local que estava totalmente abandonado pela
administração e que eles fizeram algumas melhorias para
desenvolverem o cilclismo.
Com a chegada do projeto
Minha Casa Minha Vida a
Prefeitura de Manhuaçu cedeu o local para construção
dos apartamentos populares
ficando os cilistas sem um espaço para a pratica da modalidade esportiva. Em contato
com a administração foi prometido que um novo espaço
estaria sendo disponibilizado
e seria um local que poderiam ser feitas competições a
nível nacional. Numa operação tartaruga iniciou-se uma
pista de ciclismo próximo

ao local antes utilizado, agora da forma que esta a pista,
nem competições locais serão
realizadas e para maior frustração dos ciclistas na antiga
pista foram depositados os
tubos da ETE de Manhuaçu (Estação de Tratamento
e Esgoto) que ninguém sabe
qual o destino daquela obra
que custou quase cinco milhões aos cofres públicos. O
que nossa coluna cobra das
autoridades é que façam seu
papel, tanto o executivo municipal quanto o legislativo, o
que não pode ocorrer ao meu

ver que duas obras emprerradas agora venham também
prejudicar atletas que nada
tem haver com o ocorrido nas
obras paralizadas, que estão
assim sabe se lá o porque. Só
a título de reflexão foi pago o
valor de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) para o
transporte dos tubos da ETE
que estavam no bairro pedregal para serem guardados
no atual local “Clube do Sol”,
valor este publicado no Jornal Tribuna do Leste, meio de
comunicação oficial utilizado
pela Prefeitura de Manhuaçu.

Vereadores debatem abastecimento
de água e aprovam novos Projetos
Em continuidade ao intenso ritmo de trabalho que vem
sendo desempenhado desde o
início desta Legislatura, a Câmara Municipal de Manhuaçu
realizou sessão ordinária na
manhã de quinta-feira, 1º de
Agosto, votando Projetos de
Lei e debatendo questões fundamentais para o desenvolvimento sócio-econômico local.
O Presidente Maurício de
Oliveira Júnior e vereadores receberam, em plenário,
o Diretor do SAAE (Serviço
Autônomo de Água e Esgoto), Heron Ferreira de Souza.
Este, por sua vez, respondeu
às indagações dos vereadores
e prestou esclarecimentos sobre o abastecimento, a situação das obras da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto)
e os casos de falta d’água registrados em alguns bairros,
nos últimos meses. Também
presentes, o Chefe Administrativo e Financeiro da autarquia, José Carlos Gomes
e a Engenheira Marilza Inês
Souza; Vice-presidente da
Federaminas e da Aciam, André Farrath Jaegger; Capitão
Jefferson Vítor (11º BPM);
Presidente da Ascon (Ass. dos
Contabilistas do Leste Mineiro), Daniel Gerhard Batista;
Contador José Adolpho Portes, Comissário de Menores,
Flávio Lacerda, e os rep. das
Ass. de Moradores do Alfa
Sul, Milton Filgueiras, e do
B. São Vicente, Benoni da
Paixão.
SAAE: Atendendo ao Requerimento da Câmara solicitando esclarecimentos sobre
o abastecimento nos bairros e
distritos, a diretoria do SAAE
compareceu à esta reunião.
Na oportunidade, o Diretor
Heron Ferreira de Souza respondeu aos questionamentos
dos vereadores, explanou sobre os serviços prestados e o
atendimento das solicitações
feitas pela comunidade.
Os vereadores relataram
situações específicas como a
reclamação de moradores e
cobraram prazos para a execução dos serviços solicitados, entre outros pontos.
Um assunto que tem causado polêmica e indignação
por parte da população é a
cobrança do alvará de construção para o acesso à ligação
da água. Neste contexto, após
extenso debate no plenário
com a direção do SAAE, os
vereadores decidiram encaminhar um ofício solicitando
posicionamento do Prefeito
sobre a questão.
Sobre o assunto, o Vereador
Jorge Augusto Pereira (Jorge
do Ibéria) cobrou mais aten-

Mesa Diretora da Câmara, durante a primeira
sessão legislativa do mês.

O Diretor do SAAE, Heron Ferreira de Souza,
durante pronunciamento no plenário.

ção por parte do SAAE com
os moradores do distrito e fez
um desabafo. “Ficamos muito aborrecidos com o SAAE
porque eles sabem cobrar o
usuário, mas fazer a parte deles, que é o necessário, com
um bom atendimento, isto não
está acontecendo. Em vários
distritos e bairros, tem faltado
água constantemente. A seca
não chegou ainda. Assim que
começar, a partir de meados
de Agosto, certamente, teremos problemas, e, nada tem
sido feito para se resolver isto.
A preocupação do SAAE tem
sido com a ligação de água,
exigindo alvará de construção das pessoas carentes e a
Prefeitura querendo cobrar R$
600,00 por um alvará para a
pessoa conseguir uma ligação
de água. Isto é um absurdo.
Nos distritos, há abandono.
A Estação de Tratamento de
Água de Vilanova está precária, com muita sujeira e lixo.
Levei o problema ao conhecimento do setor, mas nada
foi feito. Antes, tínhamos
um posto de atendimento do
SAAE em Vilanova, hoje não
existe. Se o usuário precisar
de qualquer coisa, precisará
se deslocar de sua residência
até a cidade. Algumas famílias de baixa renda, que às
vezes têm a água cortada por
falta de pagamento, precisam
pagar passagem de ônibus, a
religação e a conta que está
atrasada. O SAAE não está
olhando o lado do usuário,
mas somente o lado da au-

tarquia. [...] As respostas que
tivemos aqui hoje não foram
satisfatórias, pois, a desculpa
do Diretor do SAAE é que
não se pode contratar operários, em razão de TAC (Termo
de Ajustamento de Conduta)
assinado junto à Promotoria
de Justiça, se comprometendo a realizar concurso público até Dezembro. Isto é uma
mentira. Tenho certeza que, se
houvessem conversado com a
Promotora, esclarecendo os
motivos das necessidades de
contratação, a Promotora iria
entender, em razão de sua preocupação com o bem-estar da
população e de seu conhecimento sobre os danos causados pela falta de água. Certamente ela daria um prazo
maior pra a autarquia. Hoje, o
que acontece é esta dificuldade com o atendimento ao usuário”, comentou o Vereador.
Barragem
Sobre a indagação dos vereadores a respeito da barragem
do Córrego São Sebastião –
obra iniciada há alguns anos,
visando complementar o abastecimento na cidade - o Diretor do SAAE mencionou que
a obra apresenta problemas,
sendo necessárias alterações
no Projeto e a reestruturação
do local. Sobre a questão, os
vereadores manifestaram suas
indignações com o fato, entendendo que o mesmo se caracteriza com desperdício de
dinheiro público.

