Ano 12 - Nº 214 - 18 de março / 2014 - Telefone: (33) 3331-8409 - www.jm1.com.br - contato@jm1.com.br

Distribuição gratuita

Circulação: Região Vertente do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Nova CPI do Lixo quer passar Samal a limpo
PÁG.
V
ereadores da Câmara de Manhuaçu abriram uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar denúncias de novas irregularidades e
possíveis desvios na autarquia de limpeza urbana (SAMAL). A decisão
foi tomada na noite desta quinta-feira, 13, durante reunião ordinária do Legislativo e teve como base um documento encaminhado pelo Ministério Público.
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Membro Eli de Abreu, Presidente Paulo Altino e o relato Gilson César

Ciclomotor precisa de
licenciamento e habilitação?

PÁG.
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Câmara aprova Plano de PÁG.
Cargos e Salários do SAAE 5
DIZEM POR AÍ...
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Gusttavo Lima

T

enho recebido alguns contatos de pessoas,
perguntando se é necessário o licenciamento dos ciclomotores e a necessidade de ter a
carteira nacional de habilitação para conduzir essas
motinhas, para quem está buscando saber à verdade
não é fácil, até as autoridades de trânsito tem dúvidas sobre a legislação. Há muitos policiais em todo
o estado interpretando o ciclomotor
como outro veículo qualquer. A Lei
não é muito clara deixando algumas dúvidas. Buscamos em todos
os recantos possíveis para trazer
uma informação precisa e correta.
Ninguém melhor do que o Tribunal
de Justiça de Minas Gerais.

Sabrina
Sato

Ronaldinho
Gaucho
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EDITORIAL

NO BRASIL FALTA IDENTIDADE
E SOBRA CORRUPÇÃO
Muitos dos atos de nossos governantes deixam o povo pensativo e descrente, “às vezes penso que estamos sendo governado por estrangeiros, às
evidencias são claras de favorecimentos do nosso governo para outros países,
tirando do sofrido povo brasileiro para outros povos”. Precisamos encontrar
urgente o nosso caminho, olhamos para outros países e sentimos um pouco
de inveja. O Japão apesar das catástrofes recupera com facilidade suas estradas, casas e prédios rapidamente são reconstruídos, tudo sem corrupção,
o povo coeso e determinado em suas culturas e políticas, se alguém chegar
ao poder e não corresponder às expectativas pode saber que ele não terá
sucesso, o povo japonês já demonstrou em várias oportunidades sua força,
sua identidade, seu amor pela pátria e seu vigor. Infelizmente não podemos
falar o mesmo do nosso Brasil e principalmente dos nossos governantes,
não somos nacionalistas, o Brasil é uma mistura de raças sem precedentes.
Veja a trajetória de alguns líderes que nos governam e muitos outros que
detém poderes para fazer algo pelo nosso país e não fazem.
Somos um país cheios de vendilhões, que só pensam no dinheiro fácil e
se puderem vendem até a alma, veja a nossa Petrobras que está quase falida,
para alguns quanto pior melhor, pois seus bolsos estão abarrotados e o que
dizer dos paraísos fiscais espalhados pelo mundo, quanto dinheiro brasileiro
são desviados e quase nada volta para os nossos cofres.
O governo brasileiro investe volumoFale com a redação
sos milhões em outros países como se
nós estivéssemos nadando em recursos, a contato@jm1.com.br
realidade é bem diferente, somos carentes
(33)3331-8409
de quase tudo e se não bastasse trouxeram
a realização da Copa do Mundo em 2014, para muitos especialistas tudo
isso foi didaticamente planejado, para nessa correria contra o tempo superfaturar milhões em uma das mais caras Copas do Mundo, a começar pelos
estádios que depois do mundial vão ficar as moscas, no Amazonas em todo
o campeonato de 2013 não conseguiram encher um estádio igual ao que
está sendo construído.
Uma pessoa apaixonada perde a razão, quebra a cara, perde tudo o que
tem e só mais tarde começa a enxergar que as coisas sempre estiveram bem
escancaradas a sua frente, e só agora começa entender. Com base nesses
dados, um quase sociólogo disse: “a paixão pelo carnaval e futebol cega
os brasileiros de tal forma que até hoje não conseguiram colocar as ideias
boas a favor da nação, não cobram do governo o mínimo necessário para
a sua sobrevivência”.
Talvez seja o Brasil o país mais desigual do mundo, onde se paga R$
1.000,00 para uma professora e cem vezes mais para um político que mal
terminou o primeiro grau.
No momento o Brasil é um país tão sem identidade, que com cinco
milhões, qualquer um vira deputado federal, já em muitos países nem três
vezes este valor você conseguiria emplacar uma candidatura de um cidadão
que não esteja qualificado para o pleito.
Se não bastasse tudo isso, somos enganados todos os dias, os governantes
podem quase tudo, enfia de goela abaixo dos contribuintes, pesados impostos
que não param de crescer e subir.
O dinheiro em nosso país fala mais alto que as ideologias, querem uma
prova? Olhem os partidos que estão no poder, a maioria dos demais estão
lá dando e mantendo seu apoio, apenas para citar dois partidos, PT e PSDB.
Em Brasília quase todos fazem parte da base de apoio da Presidenta Dilma
(PT), já nos estados onde são governados pelo PSDB os mesmos partidos
que apoiam o PT, nestes estados apoiam o PSDB.
O PMDB há muito tempo descobriu que para governar não precisa ganhar
eleições, vive apenas apoiando “A” ou “B”, quem chega lá tem seu apoio, e nós
pagamos caro por isso, o maior partido brasileiro não tem identidade, aprova
tudo, é só pagar o preço, chegando perto das eleições começa as negociações
com o governo por mais cargos, mais ministérios. Sinceramente só vejo uma
solução para o nosso país. Surgir uma liderança nova que possa levar a verdade
aos brasileiros, convocar uma constituinte especial, para fazer as reformas que
tanto necessita o nosso Brasil. Principalmente a reforma tributária e política.
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ESCREVA-NOS, SERÁ UM PRAZER DIVULGAR SUA CARTA.
LEIA ACIMA COMO FAZER E MÃO NA CANETA OU NO TECLADO.

CARTA DOS LEITORES
Ao Jornal das Montanhas
Caro José Antônio Porcaro, foi
com grande surpresa que li no
Jornal das Montanhas a matéria
na qual citava minha participação
e de outros em tal reunião para
tentativa de salvação do Governo
do Sr. Nailton.
Quero deixar bem claro a todos
que nunca participei de nenhuma
reunião após a posse do então prefeito, muita menos nesses últimos tempos. Fui convidado quando da saída
do Sr. SJ de Moraes da Diretoria de
Cultura, para assumir a mesma, e
por motivos pessoais recusei.
Quero também dizer que participei, trabalhei e apoiei o então

candidato à prefeito em sua vitoriosa campanha, assim como todos
citados em sua coluna. Estivemos
ao lado dele e daquele pequeno
grupo que se fez grande durante as
dificuldades do processo eleitoral,
e que até aquele momento éramos
úteis e parceiros.
Passado as eleições e as comemorações, digo por mim e por alguns
outros apoiadores, que nunca fomos
consultados ou chamados para qualquer diálogo ou para manifestar
qualquer opinião sobre os nomes
que estavam sendo escolhidos para
assumir os cargos e o futuro de
nossa cidade.
Esse grupo citado não tem nenhuma responsabilidade na ad-

ministração e na atual situação de
Manhuaçu, cabe ao Sr. Prefeito e a
"alguns" as indicações e o sucesso
ou não desta caótica gestão.
Silvério Afonso - presidente
PV Manhuaçu
Parabéns, é só dar o poder ao
homem, que você conhece ele...
bem feito para o pessoal que votou
nele, agora aguentem essa derrota
de 4 anos, aliás vamos fazer manifestações, porque eu já cansei
de ficar sem água toda semana, e
ainda no NATAL...meu Deus, que
prefeitinho RUIM.
Autor Luiz Povoa
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Quem precisa da Copa do Mundo?
Muito se tem falado da Copa do Mundo FIFA 2014, que será
realizada no Brasil entre os meses junho e julho, mas quem poderá
assistir serão poucos brasileiros o preço é altíssimo. É de se pensar
na irresponsabilidade do governo brasileiro, com tanta carência,
desperdiçar milhões que poderia estar sendo aplicado nas estradas,
na educação e na saúde salvando vidas.

Saúde Bucal em Manhuaçu

energético. Além de ser questionada pela “oposição” na campanha reeleitoral, a Presidenta e os dirigentes da Petrobras e Eletrobras têm tudo para ser alvo de ações, em tribunais de Nova
York, cobrando suas responsabilidades diretas pela perda de valor
de mercado das ações das companhias, por atos de incompetência estratégica, má gestão comprovada e até indícios concretos de
corrupção.

ração Nacional da Indústria (CNI) revela percepção da população
sobre o tema RIO - Vivemos em uma sociedade dividida entre
malandros e manés? O cultuado "jeitinho brasileiro". As vezes
observo políticos fazem campanha para partido “A” vence o “B”,
aquele que foi contrário na campanha, depois da posse, “Farinha
pouca meu pirão primeiro”. Infelizmente o Brasil ainda não ganhou identidade, sua maioria é circunstancial.

Metade dos brasileiros se informa via internet

Cancelamentos de serviços de telecomunicações

Brasília - A internet já é o principal meio de informação para
metade dos brasileiros (47%), segundo a Pesquisa Brasileira de
Mídia 2014, da Secretaria de Comunicação Social (Secom) da
Presidência da República.

Os consumidores terão mais facilidades, a partir de agora, para
cancelar os serviços de telecomunicações, como telefonia, internet
e TV por assinatura. De acordo com regulamento aprovado dia 20
de fevereiro.

Papa pretende
estudar uniões
entre casais do
mesmo sexo

O papa Francisco pretende estudar as uniões entre casais homossexuais, disse o cardeal de
Nova York, Timothy Dolan, no domingo (9/3). A intenção, segundo Dolan, é entender os motivos que levaram.

Advogados de réus do mensalão esperam
saída de Barbosa para pedir regime aberto
Segundo o prefeito de Manhuaçu, Nailton Heringer, os equipamentos estavam a mais de 10 anos encaixotados.

Queremos parabenizar o governo de Manhuaçu pelo ótimo
trabalho que vem fazendo através do Coordenador Keller Filgueiras que dia 12 de março implantou duas unidades de saúde
bucal. Se continuar nas implantações das unidades com certeza
Manhuaçu terá um ganho significativo na área de saúde bucal.
As equipes iniciam suas atividades dentro da política municipal de saúde e seguem os padrões nacionais, com atendimento a
grupos prioritários, demanda programada com levantamento de
necessidades, palestras educativas e atividades preventivas. As
equipes irão atender 4.154 pessoas nos bairros Nossa Senhora
Aparecida e São Francisco de Assis, a equipe irá atender uma
clientela estimada em 3.858 pessoas nos bairros Petrina e Sagrada Família segundo informou a coordenadora da equipe Tânia
Mara. A unidade de saúde também realiza outros procedimentos
como atendimento a mulher, aplicação de vacinas e coleta de
sangue.

Você sabia que os amigos dos mensaleiros não acreditavam na
condenação dos réus, assim como tem sido feito em muitas instancias judiciais, onde processos são engavetados e os anos passam
até prescreverem o prazo. Eles não esperavam um Joaquim Barbosa íntegro e comprometido com a verdade. Eles já articulam com
advogados dos condenados após saída de Barbosa pedir regime
aberto.

Visita do Governador

Semana das Derrotas
Na segunda semana de março, o chamado “Blocão” impôs algumas duras derrotas ao governo de Dilma. Aliados descontentes
e a oposição aprovaram a criação de uma CPI para investigar denúncias de corrupção da Petrobras na Holanda. Por 267 votos a
favor, 28 contra e 15 abstenções, a Câmara vai verificar se é real
a suspeita de que a SBM Offshore, transnacional holandesa, tenha
pago propina a dirigentes estatal brasileira, para facilitar o negócio milionário do aluguel de plataformas flutuantes de petróleo. O
caso é alvo de ações na Justiça dos EUA, Holanda e Reino Unido
– o que pode ser fatal para o PT em plena campanha reeleitoral.
O PT espera aparelhar a comissão, para que ela nada investigue...

Caravana do Pimentel
O povo só serve mesmo é para fazer números, no dia 13 de março no encontro da Caravana do Pimentel houve prefeitos que até
dispensou o pessoal para fazer presença no UBA em Manhuaçu,
como foi muito demorado, esperava-se que fosse servido um lanche para o pessoal que vieram de longe, mas isso não aconteceu.
Comes e bebes foram só para os prefeitos e lideranças mais iguais
que os outros. O prefeito de Chalé fez essa observação trouxe meu
pessoal de longe e nem um lanche foi dado para eles.

Gari do ES será indenizado por trabalhar
sem banheiro e local para refeição
A Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou
a Companhia de Melhoramento e Desenvolvimento Urbano de
Guarapari (ES) a indenizar um gari por não fornecer instalações
sanitárias e local...
Tribunal Superior do Trabalho - 12 de Março de 2014

Joaquim Barbosa diz que não será candidato

Marco Civil da Internet: e eu com isso?

O povo brasileiro anda carente de lideranças que realmente fazem seu trabalho voltado para o povo, só há um jeito de mudar as
coisas no Brasil é através da política, todos que tem sede de justiça torce para que homens como o presidente do STF (Supremo
Tribunal Federal), ministro Joaquim Barbosa, tome partido defendendo o povo, mas infelizmente ele disse que não será candidato à
Presidência, como cogitam alguns políticos. "Não serei candidato
a presidente. Realmente não”.

*Pedro Ekman Nas próximas horas, uma batalha decisiva pelos seus direitos na internet será travada no Congresso Nacional.
O Marco Civil da Internet (PL 2126/2011) será votado de forma
pioneira.

Copa do Mundo, Eleição e Corrupção
Dizem que o ano brasileiro começa
mesmo só depois do carnaval. Uma pergunta e quando este ano tem eleições e
Copa do Mundo, é muito prejuízo e ainda
estão querendo transformar em feriado
os dias de jogos do Brasil. Outro assunto
que está bombando é o Blocão do PMDB,
o bicho tá pegando Dilma Rousseff será
responsabilizada, política e judicialmente,
por decisões gerenciais tomadas que causaram prejuízos milionários aos investidores das estatais do setor

O governador Antonio Anastasia visitou nesta segunda-feira
(10/03), em Pequim, capital da China, a State Grid Corporation
of China, instituição chinesa de geração e transmissão de energia elétrica, considerada a maior empresa de serviços públicos do
mundo. Além de energia elétrica, a State Grid também investe em
energia térmica, nuclear, eólica, solar e exploração de gás. Está
presente em dezenas de países e também no Brasil.
Para o governador Anastasia, que se reuniu com o vice-presidente da State Grid, Du Zhigang, essa poderá ser uma importante
parceira de Minas. O Estado irá apresentar uma boa cadeia mineira de fornecedores para a atuação da empresa na área energética,
além da possível parceria na exploração de gás (foto 4361)

Jeitinho brasileiro 82% acham que
maioria quer tirar vantagem
Cada dia está mais difícil encontrar pessoas preocupadas com
o nosso futuro e de nossa gente. Diz pesquisa feita pela Confede-

A sensação do
momento

A venda dos ciclomotores de
49 cilindradas, as conhecidas
“cinquentinhas”, tem gerado
muita confusão e dúvida em
muitas cidades para os compradores. Para quem adquiriu
a motocicleta, de origem chinesa, a dúvida sobre a obrigatoriedade do emplacamento e
da habilitação para conduzir o
veículo tem levado as pessoas
buscarem mais informações .
O ciclomotor possui partida elétrica e rodas de liga leve, custa
em média R$ 3,8 mil à vista. Veja matéria explicativa sobre
legislação de ciclomotores na página 6.
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Tri-Objetiva - 90
Celso de Medeiros Costa (*)

"VAMOS ADOTAR A TOLERÂNCIA ZERO NOS PROTESTOS"
Luiz Alberto, tenente coronel da PM sobre os protestos em MG

• NOVO INIMIGO DE MORALES
ABRE CRISE COM BRASIL
Menos de dois anos após a crise diplomática envolvendo
o refúgio do ex-senador Roger Pinto Molina, outro inimigo do presidente cocaleiro Evo Morales ameaça criar problemas para o Itamaraty: promotor do Ministério Público,
Marcelo Soza pediu refúgio, terça (11), à embaixada do
Brasil em La Paz, após denunciar que o governo maluquete da Bolívia manipulou um processo de “terrorismo” para
prejudicá-lo.
• PROCURADO

que muitos advogados fariam vaquinha para bancar uma
candidatura de Joaquim Barbosa. Para sempre procurador,
o presidente do STF tem aversão a advogados.
• NADA MUDOU
A despeito das constantes notícias de que deixará o “blocão”, o líder do PR, Bernardo Santana (MG), garante que
ele “não representa o partido, mas sim a bancada da Câmara, que continua bem insatisfeita”.
• DEZ ANOS DEPOIS

O governo brasileiro não confirma o refúgio do promotor
Marcelo Soza, que agora, a pedido do regime de Evo Morales, é caçado pela Interpol.

A Justiça suspendeu os direitos políticos do senador Zezé
Perrella (PDT-MG). Nada a ver com desvio milionário ou
o caso do “helicoca”, mas sim com a farra de apartamentos
funcionais da Câmara, em 2004.

• TERRORISMO DE ARAQUE

• BURROCRACIA

Soza virou acusado de suposto atentado para matar Evo
Morales, após revelar o enriquecimento ilícito de ministros e aliados de Evo Morales.

Brasileira que mora nos EUA viajou 2 mil km para fazer
procuração no consulado em Washington. Disseram-lhe
que precisava ter preenchido um formulário pela internet.
Surpresa, sacou seu iPad, conectou-se e pediu que o funcionário mostrasse o tal formulário no site. Não havia.

• MORDAÇA
A oposição acusa Evo Morales de violar os direitos humanos, amordaçar o Judiciário e praticar “terrorismo de
Estado”.
• VIDA PROVISÓRIA
O senador boliviano Roger Molina, 53, ganhou refúgio
provisório em fevereiro, após 445 dias confinado na embaixada do Brasil em La Paz.
• MPF MIRA NO PODER DAS
TERMELÉTRICAS NO GOVERNO
Procuradores do Ministério Público Federal, intrigados
com as relações supostamente especiais dos donos de
termelétricas como autoridades da Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel) e do Ministério de Minas e Energia, resolveram monitorar esse setor. Empresários ligados
à família Sarney e o decadente Eike Batista estão entre os
beneficiados pela política que garante R$ 1 bilhão por mês
para termelétricas.

• RECORDAR É VIVER
O tucano José Serra (SP), o ex-ministro Waldir Pires, o jornalista José Maria Rabêlo e a Eugênia Zerbini confirmaram
presença em sessão solene no Senado, dia 31 de março,
contra os 50 anos do golpe militar.
• TROPEÇOU, MAS NÃO CAIU
Ary Graça Filho renunciou à presidência da Confederação
Brasileira de Vôlei, ontem, em meio a suspeitas de fraude
em contratos de patrocínio, mas segue como presidente da
Federação Internacional de Voleibol, que assumiu em 2012
ao suceder o chinês Jizhonmg Wei.
• TORRE DE BABEL
A cúpula do PMDB estranhou atitude do presidente do PT,
Rui Falcão, de estimular o prefeito Antônio Gomide a manter-se na disputa em Goiás, justo onde a presidenta Dilma
disse que o PT apoiaria o PMDB.

• MUITO SUSPEITO

• PENSANDO BEM…

A Aneel negligenciou a geração de energia limpa para encher as burras das termelétricas, que usam combustível
caro e poluente.

…mais espantoso que o sumiço do avião da Malásia é o
silêncio dos vizinhos, após a guarda de Nicolás Maduro
matar 30 manifestantes, na Venezuela.

• FOCO
No pacote de R$ 12 bilhões para o setor elétrico, o governo procurou atender as distribuidoras, não a geração de
energia.
• RECUO NO SENADO
Dos 14 senadores que se comprometeram em assinar pedido pela antecipação da convenção nacional do PMDB, três
já retiraram apoio.
• AINDA DÁ TEMPO
O presidente do STF, Joaquim Barbosa,
desistiu de qualquer aventura eleitoral.
Mas mantém a intenção de aposentar-se
no final do ano. Se mudar de ideia outra
vez, a convenção do PV será no próximo dia 22.
• BOTA-FORA
O criminalista Antonio Carlos de Ameida Castro, o
“Kakay”, arrancou gargalhadas, em uma roda, ao garantir

Poder sem Pudor
O JOVEM CANDIDATO

Em
1974,
plena ditadura,
quando o MDB
mineiro
decidiu lançar como
candidato
ao
Senado Itamar
Franco, desconhecido prefeito
de Juiz de Fora,
a maior raposa
do partido, Tancredo Neves, foi à cidade conhecê-lo
melhor, em uma viagem de campanha. A certa altura,
quando passavam junto a um quartel do Exército, Itamar disparou:
– Deputado, o senhor tem visitado muito os quartéis?
Tancredo sentiu a estocada, mas em segundos se recuperou com uma resposta que lembraria durante anos:
– Tenho sim, meu filho. Tenho ido aos quartéis para visitar os presos políticos, jamais para cortejar os generais.
Itamar passou o resto da viagem em silêncio.

PPP – Passamento Pro
Prefeitável –
1- Ele não foi prefeito!
2- Muito menos, perfeito!!
3- Mas, fez algo pro efeito!!!

1 - Quando viver é mais que ser eleito – § Trato, aqui, da
eleição terra-terra. E, sobretudo, digo que, mais que ser eleito,
melhor é viver. Estou dizendo, também, ter comportamento
exemplar ou digno de ser vivido pelas pessoas. § Eu já estava com o artigo praticamente pronto – no mínimo 99,99%! –,
sobre exemplos que alguns prefeitos nos deixaram!!! Aí, parei, para fazer o mostrando que o comportamento é mais que
pré-propaganda, ou, mesmo, pró-propaganda para uma pessoa
receber votos. E, sobretudo, deveria ser assim – o comportamento digno ser básico para a pessoa
pleitear o preito, de peito aberto, para
receber pleitos de gratidão... –. § Mas,
quando estava, em mais da metade desse
artigo, minha mãe me ligou, em 13/3/14,
informando-me que, no dia anterior, seu
tio paterno, médico em Belo Horizonte,
fora enterrado no chão da capital. Ele é
filho do meu bisavô que dá nome ao parque de exposição de
Mutum/MG; foi prefeitável, alí, quando, por muito tempo, já
morava fora. (Dirceu Jacob de Souza, de Campo Mourão/PR,
em 20/4/12, no dicionário inFormal, deixou registrado que o
termo “prefeiturável”, também, pode ser usado). Voltando ao
que medicou em Mutum, no final dos anos 50, ou início dos
60, do século e milênio passados, ele mudou-se para Beagá. E,
mais que ser prefeito, viveu; o viver entre os homens é mais que
ser eleito por eles.
2 - Quando viver é mais que ter defeito – § Trato vida em
geral. As pessoas deixam u´a marca – mesmo que uma má
marca! – quando passam pela vida!!... mas-MAIS, boa marca.
O pior homem, terá deixado, está deixando ou deixará algum
exemplo positivo, como o melhor ser humano, deixou, deixa e
deixará marca negativa. § Meu tio-avô, que, desde que eu entendo por gente, só me lembro dele ser chamado doutor Timóteo, é por mim lembrado desde minha tenra idade. Lembro-me,
vagamente, d´eu, na recepção de seu consultório, em Mutum...
E, na São Sebastião da Vala, vila tão abordada, quando, por influência dele, eu dizia que, quando crescesse, seria médico... E,
ao nascer o 5º dos meus 8 irmãos, ele
passava, na vila da Vala. Aí, pai brincou com ele que seu recém-nascido
chamar-se-ia Timóteo, pois, na época,
o nome era escolhido (bem) depois;
e, como que constrangido, o nome
ficou; bonito, sobretudo no significado! – temor de Deus!!! –. Timóteo de
M. Costa, já “prefeitável” em Mutum, e vereador, é secretario
de agricultura. § Como ser humano, teve defeitos (não que eu
me lembro dalgum!); lembro-me de qualidades!!! U´a foi que,
hospitalizado 40 dias em BH, na tarde das 6ªs ele me buscava
no hospital, recepcionando-me com meu pai, que, do interior ia
à capital, para, no final-de-semana, passear comigo, e, na tarde
dominical, devolvia-me ao leito hospitalar.
3 - Quando viver é mais que ver prefeito – § Trato aqui não
só que viver é mais que ver alguém prefeito, mas, até, que ser de
quaisquer cargos executivos superiores, e
legislativos e judiciários. Devemos procurar viver da melhor forma. § Eu seria
covarde se não lhe lembrasse que a melhor vida é a proposta na Bíblia, a exigida
por Cristo, que nos dá a garantia da Vida
Eterna, que é a vida com Deus para sempre. § Especialmente,
esses que têm essa vida, e, mesmo, os que vivem os princípios
do Evangelho, sem u´a conversão autêntica, sim, até esses têm
vida melhor que a de quaisquer políticos! E estes são convidados a buscarem essa vida!!!
1- Mais que ser prefeito?
2- Não é isso, sim, prefeito??
3- Na vida, causamos tal efeito???
(*) O articulista é graduado em Teologia e pós em História Eclesiástica
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Câmara aprova Plano de Cargos e Salários do SAAE

Aprovado pela Câmara de
Vereadores, na manhã desta
Segunda-feira, 10, o Projeto de
Lei nº 014/2014 que “estabelece a estrutura administrativa e
institui o Plano de Cargos, carreira e vencimentos do pessoal
do SAAE - Serviço Autônomo
de Água e Esgoto e dá outras
providências”. A sessão legislativa extraordinária foi presidida
por Maurício de Oliveira Júnior
e contou com expressiva participação de operários da autarquia e do Diretor José Alves de
Aguiar. A aprovação unânime
do Projeto de Lei foi comemorada pela direção e funcionários do SAAE presentes ao
plenário.
Além da organização interna
e a regulamentação de cargos,
o Plano de Cargos, Carreira e
Vencimentos representa um
passo importante e necessário
para que a autarquia realize
concurso público. Há alguns
dias, o Projeto de Lei de autoria
do Executivo havia sido protocolado na Câmara. Imediatamente, as Comissões Legislativas específicas procederam
com a análise minuciosa do
projeto. Concluídos estes estudos, foram inseridas três Emendas Parlamentares ao Projeto
original.
As Emendas Modificativas
aprovadas em plenário relacionam-se à progressão funcional
dos servidores, incentivo aos
estudos com valores adicionais
no salário a cada aumento no
grau de escolaridade e o auxílio
alimentação e vale-transporte.
Todos os vereadores se pronunciaram, relatando a importância deste Projeto de Lei para
os servidores e a autarquia. O
trabalho das comissões legislativas também foi evidenciado
pelos membros da Casa Legislativa.
O Diretor do SAAE, José
Alves de Aguiar, comentou
no plenário a satisfação pela
aprovação do Plano. “É a retomada do crescimento. Esta
aprovação aqui na Câmara
busca a reestruturação da autarquia, pois, muitos cargos
foram retirados e outros inseridos. Teremos servidores
certos nos lugares certos.
Este plano aprovado nos dá
o passaporte para que possamos realizar com responsabilidade o concurso público, e,
em breve, providenciaremos
a publicação do Edital. [...]
A aprovação deste Projeto de
Lei demonstrou a responsabilidade da Câmara. O Plano foi
visto e revisto. [...] A partir de
agora, os servidores estão sendo chamados a estudar mais,
para ter uma remuneração

Todos os vereadores posicionaram-se de pé, demonstrando a aprovação unânime do Projeto de Lei que estabelece a estrutura
administrativa e institui o plano de cargos, carreira e vencimentos do pessoal do SAAE.

melhor. É um avanço muito
grande. A Educação é a chave
para mudar este país. O apoio
da Câmara e do Executivo foi
unânime para que tivéssemos
esta aprovação. Parabéns vereadores! Parabéns servidores
do SAAE, pois vocês lutaram e venceram! Também me
considero e sou servidor do
SAAE. Para nós, foi um dia de
vitória. Devemos gritar bem
alto, vencemos mais uma etapa. Sabemos que outras virão
e devemos estar todos juntos
- autarquia, Executivo e Legislativo”, frisou José Aguiar.
O Vice-presidente Anízio
Gonçalves de Souza (Cb. Anízio) mencionou que “há décadas, funcionários da autarquia
buscam esta melhoria funcional. Hoje, após intenso trabalho da Câmara na apreciação
deste Projeto, graças a Deus,
nesta sessão extraordinária,
registramos um ato histórico:
aprovamos de forma unânime
o Projeto que resgata a identidade dos servidores do SAAE,
fortalecendo esta autarquia que
tem como prestação de serviço
o fornecimento de água de qualidade”.
A reformulação do Plano de
Cargos, Carreira e Vencimentos do pessoal do SAAE era
aguardada há vários anos pelos
servidores da autarquia. O Presidente Maurício Júnior reafirmou a atenção dada pela atual
Legislatura com este Projeto de
Lei. “Como todo projeto deve
ser analisado e devidamente
estudado, assim fizemos com
este. Havia a necessidade de
uma votação rápida, urgente,
fizemos isto, mas, sem afetar de
forma alguma o nosso estudo.
Votamos e aprovamos o Projeto, conquistando melhorias que
não eram previstas no projeto
original. [...] Hoje demos um

À esq., os representantes do SAAE, Márcio Bahia, Nilton César de Cristo, Maria Aparecida,
Áureo Adriano da Silva, Ivane Carla Bittencourt e o Diretor José Alves de Aguiar.

passo firme na direção de lutar,
reivindicar e defender os direitos dos servidores e também de
buscar uma prestação de serviços mais efetiva e satisfatória
para a população de Manhuaçu”, destacou.
Vereador Gilson César da
Costa (Gilsinho) lembrou ainda

a necessidade da valorização
dos profissionais da área da
Saúde, em especial da equipe
que atua na UPA (Unidade de
Pronto Atendimento), com o
pagamento do adicional por insalubridade.
Vereador Jorge Augusto Pereira (Jorge do Ibéria), membro

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE

da Comissão de Defesa dos
Direitos dos Servidores, questionou a atitude do SAMAL
(Serviço Autônomo Municipal
de Limpeza Urbana) em realizar concurso público, sem a devida apresentação e aprovação
do Plano de Cargos, Carreira e
Vencimentos de pessoal, con-

5

forme foi feito pelo SAAE.
A presidência da Câmara irá
requerer a realização de reunião com o Executivo Municipal buscando esclarecimentos
sobre esta postura adotada pela
autarquia responsável pela limpeza urbana. “Houve o pronunciamento do diretor do SAAE,
colocando como necessidade a
aprovação do Plano de Cargos,
Carreira e Vencimentos para a
realização de concurso público.
Na verdade, infelizmente, já
foi aberto edital para concurso
público no SAMAL sem que
haja alteração no plano de cargo, carreira e salário. O que é
um contrassenso. Na verdade,
a reforma do plano de cargos e
salários do SAMAL, ou do servidor público de modo geral,
deve ser criteriosa, então como
se faz isso? Se faz um concurso,
se aprova, dá-se a posse e o plano de cargos se altera depois? É
muito melhor que se façam as
alterações primeiro, para que
depois se realize o concurso público, porque este concursado
terá um pré-conhecimento do
que irá encontrar para sua carreira, seu salário, o cargo e suas
atribuições. É salutar que haja
inicialmente esta reformulação
do plano de cargos, conforme
reivindicamos do Prefeito e do
Diretor do SAMAL”, pontuou
Maurício Júnior.
Ainda na sessão, foi dada
ciência ao Plenário do Projeto
de Lei nº 19/2014 que “autoriza
os representantes da Fazenda
Pública Municipal a celebrarem acordo em processos administrativos e transacionar
em processos judiciais em que
o Município de Manhuaçu ou
suas autarquias e fundações forem interessados, autores, réus
ou tiverem interesse jurídico
na qualidade de assistentes ou
oponentes, dando outras providências”.
(Ass. de Comunicação)
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Ciclomotor precisa de licenciamento e habilitação?
Por Devair G. Oliveira

T

enho recebido alguns contatos de pessoas, perguntando se é necessário o
licenciamento dos ciclomotores
e a necessidade de ter a carteira
nacional de habilitação para conduzir essas motinhas, para quem
está buscando saber à verdade
não é fácil, até as autoridades
de trânsito tem dúvidas sobre a
legislação. Há muitos policiais
em todo o estado interpretando
o ciclomotor como outro veículo
qualquer. A Lei não é muito clara
deixando algumas dúvidas. Buscamos em todos os recantos possíveis para trazer uma informação precisa e correta. Ninguém
melhor do que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Trocando
em miúdo: se o município não
tem uma legislação regulamentando os ciclomotores. As autoridades não podem exigir registro
do veículo ou habilitação para
conduzir o ciclomotor. Mas é
bom os condutores ficarem atentos, para não infringir outras leis.
Ciclomotor: Para eliminar
completamente as dúvidas com
relação à legislação, fui buscar
as informações no: Código de
Trânsito Brasileiro.
É interessante primeiro olhar
para as definições que o CTB
coloca no Anexo I:
ANEXO I
DOS CONCEITOS E
DEFINIÇÕES

CICLOMOTOR - veículo
de duas ou três rodas, provido
de um motor de combustão interna, cuja cilindrada não exceda a cinquenta centímetros cúbicos (3,05 polegadas cúbicas) e
cuja velocidade máxima de fabricação não exceda a cinquenta
quilômetros por hora.
Motocicleta - veículo automotor de duas rodas, com ou
sem side-car, dirigido por condutor em posição montada.
Motoneta – veículo automotor de duas rodas, dirigido por
condutor em posição sentada.
VEÍCULO
AUTOMOTOR – todo veículo a motor de
propulsão que circule por seus
próprios meios, e que serve normalmente para o transporte viário de pessoas e coisas, ou para a
tração viária de veículos utilizados para o transporte de pessoas
e coisas. O termo compreende
os veículos conectados a uma
linha elétrica e que não circulam
sobre trilhos (ônibus elétrico).
Muita atenção: na motocicleta e na motoneta, a expressão
“veículo automotor” é usada.
Essa expressão, de fato, é usada
em muitos dos artigos do CTB.
Mas a definição de CICLOMOTOR não diz que este é um
“veículo automotor”. Mas a definição sobre o que é um veículo
automotor dá a entender que um
ciclomotor certamente se enquadra nesta definição. Eis aqui
um típico caso de lei que não é
clara e pode ser interpretada de
muitas formas.
Vamos aos artigos:
CAPÍTULO II
DO SISTEMA NACIONAL
DE TRÂNSITO
Seção II: Da Composição e
da Competência do Sistema Nacional de Trânsito
Art. 24. Compete aos órgãos
e entidades executivos de trânsi-

to dos Municípios, no âmbito de
sua circunscrição:
XVII – registrar e licenciar,
na forma da legislação, ciclomotores, veículos de tração e
propulsão humana e de tração
animal, fiscalizando, autuando,
aplicando penalidades e arrecadando multas decorrentes de
infrações;
Portanto, a responsabilidade
por registrar os ciclomotores e
realizar a fiscalização é do governo municipal.
CAPÍTULO III
DAS NORMAS GERAIS
DE CIRCULAÇÃO E
CONDUTA

Art. 54. Os condutores de
Motocicletas, Motonetas e ciclomotores só poderão circular
nas vias:
I – utilizando Capacete de segurança, com viseira ou óculos
protetores;
II – segurando o guidom com
as duas mãos;
III – usando vestuário de proteção, de acordo com as especificações do CONTRAN.
Art. 55. Os passageiros de
motocicletas, motonetas e ciclomotores só poderão ser transportados:
I – utilizando capacete de segurança;
II – em carro lateral acoplado
aos veículos ou em assento suplementar atrás do condutor;
III – usando vestuário de proteção, de acordo com as especificações do CONTRAN.
Então as normas de circulação são iguais para motos e
ciclomotores. Mesmas roupas,
mesmos equipamentos. Quanto
a conduta, os ciclomotores tem
uma ressalva:
Art. 57. Os ciclomotores
devem ser conduzidos pela
direita da pista de rolamento,
preferencialmente no centro da
faixa mais à direita ou no bordo
direito da pista sempre que não
houver acostamento ou faixa
própria a eles destinada, proibida a sua circulação nas vias de
trânsito rápido e sobre as calçadas das vias urbanas.
Parágrafo único. Quando
uma via comportar duas ou mais
faixas de trânsito e a da direita
for destinada ao uso exclusivo de outro tipo de veículo, os
ciclomotores deverão circular
pela faixa adjacente à da direita.
Portanto, ciclomotores sempre na direita, e jamais nas vias
de trânsito rápido (como por
exemplo, Marginal Tietê/Pinheiros, Linha amarela/vermelha, ou vias similares). Apenas
dentro da cidade.
CAPÍTULO IX
DOS VEÍCULOS
Seção III: Da Identificação
do Veículo
Art. 120. Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque (repare:
não há ciclomotor aqui), deve
ser registrado perante o órgão
executivo de trânsito do Estado
ou do Distrito Federal, no Município de domicílio ou residência
de seu proprietário, na forma da
lei.
Art. 121. Registrado o veículo, expedir-se-á o Certificado
de Registro de Veículo – CRV
de acordo com os modelos e
especificações
estabelecidos
pelo CONTRAN, contendo as

características e condições de
invulnerabilidade à falsificação
e à adulteração.
Art. 122. Para a expedição
do Certificado de Registro de
Veículo o órgão executivo de
trânsito consultará o cadastro
do RENAVAM e exigirá do
proprietário os seguintes documentos:
I – nota fiscal fornecida pelo
fabricante ou revendedor, ou documento equivalente expedido
por autoridade competente;
Art. 124. Para a expedição
do novo Certificado de Registro
de Veículo serão exigidos os seguintes documentos:
II – Certificado de Licenciamento Anual;
VIII – comprovante de quitação de débitos relativos a
tributos, encargos e multas de
trânsito vinculados ao veículo,
independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas;
Art. 128. Não será expedido
novo Certificado de Registro de
Veículo enquanto houver débitos fiscais e de multas de trânsito e ambientais, vinculadas ao
veículo, independentemente da
responsabilidade pelas infrações
cometidas.
Então até aqui os ciclomotores não foram citados. Dependendo do que você entende
por “veículo automotor”, ele é
ou não obrigado a ser licenciado. Mas o próximo artigo fala
especificamente sobre os ciclomotores:
Art. 129. O registro e o licenciamento dos veículos de
propulsão humana, dos ciclomotores e dos veículos de tração
animal obedecerão à regulamentação estabelecida em legislação municipal do domicílio ou
residência de seus proprietários.
Entendo que este artigo 129.
tira todas as dúvidas e tem por
finalidade esclarecer a definição
específica para os ciclomotores:
A regulamentação sobre eles é
municipal, ou seja, o governo
municipal é quem decide como
serão registrados os ciclomotores. Esta é a grande dúvida da
maioria das pessoas, pois afinal,
não há uma legislação única, e
pouca gente conhece a legislação do próprio município. Eu
considero até a hipótese de a
maioria dos municípios sequer
ter uma legislação para o registro e licenciamento dos ciclomotores.
CAPÍTULO XII
DO LICENCIAMENTO
Art. 130. Todo veículo au-

tomotor, elétrico, articulado,
reboque ou semi-reboque, para
transitar na via, deverá ser licenciado anualmente pelo órgão
executivo de trânsito do Estado,
ou do Distrito Federal, onde estiver registrado o veículo.
Aqui novamente os ciclomotores não são citados. Portanto,
os governos Federal e Estadual
realmente não tem responsabilidade por fornecer o licenciamento dos ciclomotores.
CAPÍTULO XIV
DA HABILITAÇÃO
Art. 141. O processo de habilitação, as normas relativas
à aprendizagem para conduzir
veículos automotores e elétricos
e à autorização para conduzir
ciclomotores serão regulamentadas pelo CONTRAN.
Isso na prática diz que a regulamentação para os condutores é
única em todo o Brasil (pois o
CONTRAN – Conselho Nacional de Trânsito, é o mesmo no
Brasil inteiro).
Art. 143. Os candidatos poderão habilitar-se nas categorias
de A a E, obedecida a seguinte
gradação:
I – Categoria A – condutor
de veículo motorizado de duas
ou três rodas, com ou sem carro
lateral;
Pra mim está claro que a habilitação necessária para conduzir
um ciclomotor é a de categoria
“A”, afinal, a definição de ciclomotor é compatível com a da
categoria “A”.
Art. 159. A Carteira Nacional de Habilitação, expedida
em modelo único e de acordo com as especificações do
CONTRAN, atendidos os pré-requisitos estabelecidos neste Código, conterá fotografia,
identificação e CPF do condutor, terá fé pública e equivalerá
a documento de identidade em
todo o território nacional.
§ 1º É obrigatório o porte da
Permissão para Dirigir ou da
Carteira Nacional de Habilitação quando o condutor estiver à
direção do veículo.
Aqui, a lei se refere a veículo de maneira geral. Não há no
CTB uma definição para “Veículo”, mas de qualquer forma,
imagino que um ciclomotor é
um veículo e portanto, a lei se
aplica.
CAPÍTULO XV
DAS INFRAÇÕES
Art. 244. Conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor:
I – sem usar capacete de segu-

rança com viseira ou óculos de
proteção e vestuário de acordo
com as normas e especificações
aprovadas pelo CONTRAN;
II – transportando passageiro
sem o capacete de segurança,
na forma estabelecida no inciso anterior, ou fora do assento
suplementar colocado atrás do
condutor ou em carro lateral;
III – fazendo malabarismo ou
equilibrando-se apenas em uma
roda;
IV – com os faróis apagados;
V – transportando criança
menor de sete anos ou que não
tenha, nas circunstâncias, condições de cuidar de sua própria
segurança:
Infração – gravíssima;
Penalidade – multa e suspensão do direito de dirigir;
Medida administrativa – Recolhimento do documento de
habilitação;
VI – rebocando outro veículo;
VII – sem segurar o guidom
com ambas as mãos, salvo eventualmente para indicação de manobras;
VIII – transportando carga
incompatível com suas especificações:
Infração – média;
Penalidade – multa.
§ 1º Para ciclos aplica-se o
disposto nos incisos III, VII e
VIII, além de:
a) conduzir passageiro fora
da garupa ou do assento especial
a ele destinado;
b) transitar em vias de trânsito rápido ou rodovias, salvo
onde houver acostamento ou
faixas de rolamento próprias;
c) transportar crianças que
não tenham, nas circunstâncias,
condições de cuidar de sua própria segurança.
§ 2º Aplica-se aos ciclomotores o disposto na alínea b do
parágrafo anterior:
Infração – média;
Portanto, as regras de circulação são as mesmas que para as
motos. As multas idem, exceto
que os ciclomotores não podem
transitar em vias de trânsito rápido, coisa que as motos e motonetas podem fazer.
Art. 250. Quando o veículo
estiver em movimento:
I – deixar de manter acesa a
luz baixa:
d) de dia e de noite, tratando-se de ciclomotores;
Infração – média;
Penalidade – multa
Aqui há uma dupla legislação. O Artigo 244, inciso IV, diz
que conduzir motos, motonetas
e ciclomotores com o farol apagado é uma infração gravissima,
mas o Artigo 250, inciso I.d, diz
que é uma infração média. Confuso, não?
Mas as conclusões que chegamos são as seguintes:
1.
A responsabilidade
por registrar e licenciar os ciclomotores é do governo municipal, e não do estadual. Portanto,
cada município pode ter legislação específica sobre esse tipo
de Moto. Hoje o licenciamento
“normal” é feito pelo estado,
então imagino que licenciar
ciclomotores pelo mesmo processo que as motos não esteja
certo. Não conheço os detalhes
da apólice do DPVAT, mas
imagino que este seguro não se
estenda aos ciclomotores, uma
vez que eles nem deveriam ser
licenciados pelo estado.
2. Para pilotar um ciclomotor,

é necessária a CNH ou a ACC
(Autorização para conduzir ciclomotor). Em ambos os casos,
as regras para a habilitação são
as mesmas: Ser maior de 18
anos, saber ler e escrever, e fazer os exames teóricos e práticos.
E ai? O que acha?

Tribunal de Justiça
de Minas Gerais
Destarte, ausente legislação
municipal regulamentando a
questão, o ora agravante não
pode ser compelido a não utilizar o ciclomotor, ou tê-lo apreendido pelos órgãos estaduais
de trânsito.
Em hipótese similar, assim
decidiu este egrégio Tribunal de
Justiça:
“Agravo de Instrumento –
ação de obrigação de fazer e
não-fazer” – Competência dos
municípios para registrar e licenciar, dentre outros, veículos
ciclomotores cuja cilindrada
não exceda a 50 cm3 (3,05
polegadas cúbicas) - Presença
dos requisitos indispensáveis (
verossimilhança das alegações
e fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação) À
abstenção de apreensão dos condutores que não tenham registro
e licenciamento – Restituição
dos veículos apreendidos – suspensão da lavratura e o processamento dos autos de infrações
lavrados – recurso provido. 1.
A antecipação dos efeitos da
tutela requerida, como medida
excepcional que é, deve ser
concedida quando se vislumbra
a existência de prova clara da
verossimilhança das alegações
e de danos irreparável ou de difícil reparação, consoante o artigo 273 do código de Processo
Civil. 2. Competindo aos órgãos
e entidades executivos de trânsitos dos municípios, no âmbito
de sua circunscrição, o registro
e o licenciamento, na forma da
legislação, dentre outros, de
ciclomotores de até 50 (cinquenta) cilindrada, descabe, a
principio , ao Estado, através da
polícia Militar e de seu Departamento de Trânsito, aprendê-los
sob o fundamento de ausência
de registro e licenciamento, cabendo, por consequência, a suspensão e a restituição dos referidos veículos que tenham sido
por eles apreendidos, bem como
a suspensão da lavratura e o processamento de todos os autos
de infrações lavrados. “(TJMG
– Agravo de Instrumento Cv.
nº
1.0024.11.268496-4/001;
Rel. Desemb. Elias Camilo; DJ
14.05.12 (grifei)”.
Com tais considerações, dou
provimento ao recurso para
conceder a antecipação da tutela, determinando que os órgãos
estaduais de trânsito se abstenham de impedir a circulação
do ora agravante no ciclomotor
descrito na petição recursal, ao
argumento de ausência de placa,
registro e licenciamento.
Desembargadora.
Selma
Marques – De acordo com o (a)
relator (a)
Desembargadora.
Sandra
Fonseca – De acordo com o (a)
Relator(a)
SÚMULA: DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.”
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O “fico” das Montanhas

José Antonio Porcaro
Ex-vice, sem partido.

Está na edição impressa do Jornal
das Montanhas e também no site
com data de 4 de março de 2014,
uma matéria com o título “Grupo
quer salvar administração do Nailton” . A matéria diz que o amigo,
companheiro, ex-prefeito Geraldo
Perígolo se reunira com o Prefeito
atual de Manhuaçu com objetivo de
propor uma reconciliação entre o
mandatário e seus companheiros de
campanha ali relacionados.
Vou procurar escrever, neste caso, na primeira pessoa
do singular apenas porque falo só por mim, pois não
pedi aos demais companheiros citados e nem aos não
citados, autorização para fazê-lo. Não tenho mandato
para tal. Também não passo de um ex-vice. Se vice não
é nada, imagine ex-vice. Sou ex-vice-presidente do PSB
e depois do PDT. Fui “expurgado” dos dois. Então, nada
represento, com muito orgulho.
O primeiro esclarecimento que faço é que o Sr. Geraldo Perígolo pode visitar o Prefeito quantas vezes os dois
quiserem se encontrar e conversar. Não há aí nenhum
problema. Não estou certo de que esta reunião tenha
ocorrido. Garanto também que não houve uma reunião
entre os citados para tratar deste assunto. Informo que
sempre estamos em contato. Faço contato com todos
sempre e nos reunimos informalmente com boa freqüência. Não houve, portanto, um encaminhamento de
proposta de reconciliação do grupo, tendo o Sr. Geraldo
como interlocutor.
O segundo esclarecimento é que os companheiros
de caminhada e de campanha, continuam unidos e que
quem saiu foi o atual prefeito, Sr. Nailton. Ele sumiu logo
após a eleição, deixando para trás apenas os nossos planos de construção de uma sociedade mais justa, seguindo e levando seu projeto de vida própria.
Se pudesse, se ele, o prefeito, me perguntasse, diria que
de nada adiantaria a participação dos ex-companheiros
na administração, pois a decepção não está só nas lideranças. A comunidade ficou decepcionada, não só com
a inércia da administração, mas antes mesmo, logo no
início, ao perceber que aqueles que apresentaram o então desconhecido candidato não compunham o governo,
não foram convidados para a execução do plano. A comunidade é muito mais sábia do que se possa imaginar.
E ela responde, sem planejamento estratégico. Então,
não é aconselhável, nem para a administração, nem para
nós, a participação.
Ninguém salva ou condena a administração à fatalidade. Ela mesma, por suas ações define seu futuro. Se o
governante só pretender receber seu salário, comparecer
em eventos, freqüentar as páginas dos jornais terá um
futuro melancólico, se trair os companheiros e o povo,
terá o futuro de Judas Iscariotes, se louco, malvado, cruel
dá Adolf Hitler na cabeça.
Acredito que nem o Gláuco, nem Dr. Luiz Amorim,
nem Silvério, nem Sr. Geraldo Perígolo, nem Maurício
Júnior, Roosevelt Povoa, S.J. de Moraes, Juca Miranda,
Henrique Cesar, Zé Rulinha, Slaybinho, nem o vigário,
nem o bispo e muitos daqueles mais de 22 mil eleitores
não vão querer mais acompanhar o “bumba-meu-boi”.

Fico fora!

Em tempo: de quaresma
Em tempo de quaresma, dizem que rato vira morcego,
lagartixa vira cobra. Pode ser que meu amigo Gláuco
Macedo vire lobisomem e apareça por aí montado numa
mula manca sem cabeça com o prefeito na garupa.
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Vereadores aprovam mais 240 unidades
no Minha Casa, Minha Vida

A Câmara de Manhuaçu aprovou a construção
de mais 240 unidades habitacionais com a doação
de mais 12 mil metros
quadrados no terreno do
antigo Clube do Sol para
o programa Minha Casa,
Minha Vida. Paralisadas
há quase um ano, as obras
poderão ser retomadas e
irão totalizar 528 moradias.
Aberta pelo presidente
Maurício Júnior, a aprovação do projeto de lei de
autoria do Poder Executivo foi o primeiro tema da
pauta de quinta-feira, 13.
Os quinze vereadores foram favoráveis à matéria.
A reunião teve a presença do Gerente da Caixa
em Manhuaçu, Flávio Celestino, e do Gerente Superintendência Regional
da Caixa, Cornélio Martins Salazar.
O novo projeto é uma
tentativa de solucionar
o imbróglio que virou
a construção de apartamentos no antigo terreno
do Clube do Sol, doado
pela Prefeitura Municipal. Uma empresa de Manhuaçu desistiu do contrato com apenas 18% das
obras realizadas, alegando
justamente a falta de apoio
do município na questão
da isenção do Imposto sobre Serviços (ISS), o que
tornou o empreendimento pouco atrativo.
Agora, com anuência
da Caixa, vai ser feito um
novo chamamento público. Para tornar o negócio
atrativo, a prefeitura precisava doar mais 12 mil
metros quadrados para a
construção de outros 240
apartamentos.
Cornélio Martins explicou que na próxima semana já deve ser publicado
pelo Município o novo
chamamento. Ele também
adiantou que há algumas
empresas interessadas em
assumir o término das 288
unidades paralisadas e

Mesa Diretora da Câmara Vice-presidente Cabo Anízio, Presidente Maurício
Júnior e o Secretário Vereador Eli

ainda construir os outros
240 apartamentos.
A questão do ISS já foi
resolvida. Em novembro
de 2013, a Câmara de Manhuaçu aprovou lei que
isenta os imóveis de programas sociais do pagamento do imposto.
O vereador João Gonçalves Linhares (Juninho
Linhares)
apresentou
questionamento sobre o
prazo para retomada das
obras. Cornélio explicou
que os procedimentos estão adiantados e acredita
na retomada das obras
ainda nesse primeiro semestre.
MAIS PROJETOS
A pauta da reunião da
Câmara de Manhuaçu
ainda teve sete projetos
de lei apresentados nesta
quinta-feira. Um é apenas
a modificação de uma lei.
O cargo descrito anteriormente pelo Executivo era
de facilitador de oficina,
que não existe na estrutura do convênio. Dessa
forma, a mudança é apenas na nomenclatura para
facilitador de coletivo, que
atua em projetos sociais.
Foram
apresentados
para conhecimento dos
vereadores e tramitação,
um projeto que autoriza
o município a fazer acor-

dos, conciliação e desistência em processos de
competência do Juizado
Especial da Fazenda Pública; e outro que autoriza
a contratação de pessoal
para obras de reforma em
prédios públicos, praças e
calçamentos com duração
de dois meses somente.
O vereador Juninho
Linhares apresentou um
projeto que torna obrigatório curso de especialização para operadores
de máquinas pesadas na
Prefeitura de Manhuaçu, além da exigência de
CNH categoria D.
Ainda nessa área, o vereador apresentou proposta de alteração na lei
municipal 3.359, de 07 de
dezembro de 2013. Pela
legislação em vigor, os caminhões contratados pela
Administração
devem
contar um adesivo com o
texto: “A Serviço da Prefeitura de Manhuaçu”. Para
dar mais transparência,
o vereador que incluir na
faixa que conste o número
do processo licitatório que
autorizou a contratação.
Proposto pelos vereadores Maurício Júnior e Juninho Linhares, outro projeto
de lei quer obrigar a adaptar
em caminhões dispositivo
sonoro para alertar sobre a
caçamba levantada.
A vereadora Aponísia

dos Reis apresentou projeto para reconhecer como
utilidade pública a Associação Nova Vida, localizada no povoado de Bom
Jesus de Realeza.
PRONUNCIAMENTOS
Durante os pronunciamentos da sessão ordinária,
a maior parte dos vereadores comentou a abertura de
CPI para apurar denúncia
de possíveis irregularidades
no SAMAL.
O vereador Jorge Augusto Pereira lamentou a
resposta enviada pelo SAMAL de que não será feita
revisão do plano de cargos
de salários da autarquia.
Ele destacou que era importante fazer isso, antes
do concurso público.
Já o presidente Maurício
Júnior solicitou ao vereador Rogério Filgueiras, da
Comissão de Educação, a
apresentação do relatório
sobre as visitas em escolas
e as conclusões sobre a nucleação escolar.
Anizio Gonçalves, vice-presidente da Câmara de
Manhuaçu, ressaltou que
a Prefeitura de Manhuaçu iniciou a revitalização
da pintura das faixas de
pedestres na cidade, que
havia sido cobrada através
de indicação no Poder Legislativo.
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Nova CPI do Lixo quer passar Samal a limpo

Vereadores da Câmara
de Manhuaçu abriram uma
Comissão Parlamentar de
Inquérito (CPI) para apurar
denúncias de novas irregularidades e possíveis desvios na
autarquia de limpeza urbana
(SAMAL). A decisão foi tomada na noite desta quinta-feira, 13, durante reunião
ordinária do Legislativo e teve
como base um documento
encaminhado pelo Ministério
Público.
A sessão presidida pelo
vereador Maurício Júnior
teve a presença de todos os
vereadores. Além da pauta
regular de projetos, moções,
indicações e resoluções, treze
vereadores assinaram documento requerendo a abertura
da Comissão Parlamentar de

Inquérito (CPI), que pretende
investigar a “máfia do lixo” na
cidade.
O alvo não é novo, mas é a
primeira CPI criada na atual
gestão municipal, iniciada
em 2013. O objetivo é apurar
a denúncia de que continua
acontecendo desvios de materiais recicláveis vendidos
a partir da Usina de Lixo de
Manhuaçu.
DEPOIMENTO: Em 2011,
o Ministério Público ingressou com ação civil pública
para apurar denúncias de que
uma verdadeira rede havia
se instalado no SAMAL para
desviar material reciclável.
Parte seria vendida oficialmente, mas o restante sairia
em caminhões e não era pesada e nem contabilizada na

Membro Eli de Abreu, Presidente Paulo Altino e o relato Gilson César

receita da autarquia.
Agora, a Promotora de
Justiça, Dra. Geaninni Maeli
Mota Miranda, encaminhou

à Câmara de Manhuaçu um
depoimento de um funcionário do SAMAL. Ele afirma
“que irregularidades continuam acontecendo na Usina de
Reciclagem; que o controle
do material é feito pela mesma pessoa que participou das
fraudes anteriores”. Ainda declarou que o esquema é justamente na hora da pesagem do
material. De acordo com o depoimento, a balança é pesada
na quantidade prevista na nota
fiscal e, logo após, é desconectada para pesar o excedente,
que é justamente o que renderia o dinheiro pago por fora.
Em outra parte, o funcionário cita condições precárias
de trabalho e que a autarquia
continua pagando horas extras que não são trabalhadas.
O chamado “operador do
esquema” receberia de 150 a
190 horas extras sem trabalhar por mês. Precisaria trabalhar dez horas a mais por
dia, o que seria impossível.
COMPOSIÇÃO
Como teve mais de metades dos vereadores requerendo a abertura, a CPI foi criada
ainda na sessão desta quinta-feira. Por sorteio e baseando

Advogado Luiz Amorim esclareceu o sorteio para a
composicao da CPI

na representação partidária
da Casa Legislativa, foram
escolhidos os três integrantes
da comissão: Presidente Paulo Cezar Altino (Partido da
República - PR); Gilson César da Costa (Partido Social
Democrata Cristão – PSDC)
e Eli de Abreu (Partido Progressista – PP).
A comissão tem prazo de
90 dias para investigar as
denúncias e apresentar o relatório final, que deverá ser
encaminhado ao Ministério
Público.
Vários vereadores manifes-

Plenário aprovou a formação da nova CPI do SAMAL

tarem-se da necessidade de
esclarecer as denúncias e trazer a verdade sobre o SAMAL
à tona. Alguns falaram que é
preciso uma faxina na autarquia de limpeza urbana.
Já o Presidente Maurício
Júnior foi mais ponderado.
Ele argumentou que o Legislativo não está numa “caça às
bruxas”: “Na verdade, temos
o dever de fiscalizar. Esse é
um dos principais papeis do
vereador. A iniciativa partiu
de mim, pois sou o presidente e recebi essa notificação do
Ministério Público, questionando se havia alguma investigação e anexando uma
denúncia gravíssima. Não foi
uma determinação do MP a
abertura da CPI. Ela partiu
de treze vereadores. Se temos
conhecimento formal de uma
denúncia gravíssima, creio
que nosso dever é esse”.
Maurício Júnior ainda explicou que a CPI tem poder
de investigação. “Vamos fazer
isso com muita imparcialidade e pedindo a Deus sabedoria para conduzir esse trabalho e assim dar uma resposta
à sociedade. Se ocorreram irregularidades, vamos buscar
a punição dos responsáveis.
Se não houver nada, iremos
arquivar a denúncia e mostrar
que está tudo certo. Nosso objetivo é apenas a verdade”.
Para o Presidente da CPI,
vereador Paulo Altino, vai
ser uma oportunidade de
passar o SAMAL a limpo.
“Vamos investigar a fundo
essa questão e, se precisar,
vamos até levantar dados dos
anos anteriores. Queremos
apurar detalhadamente essas
questões do SAMAL. O Ministério Público encaminhou
uma denúncia grave e iremos
empenhar nessa comissão
para cumprir o trabalho com
a maior seriedade”, detalhou.
O vereador também informou que inicia as reuniões da
CPI na próxima semana. Ele
ainda pediu a colaboração de
pessoas que possam saber alguma informação para auxiliar a CPI. A mesma postura,
espera da Prefeitura de Manhuaçu. “Estamos aqui para
apurar e acredito que a Prefeitura e o SAMAL irão encaminhar os documentos que
forem necessários ao trabalho. Se realmente não houver
coisa alguma, também vamos
relatar. Esse é o nosso papel”,
afirmou.
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Feliz Aniversário Mãe, pelos seus 93 anos de vida

Q

uerida mamãe, hoje
nós queremos festejar
com a senhora, este dia
tão especial para todos.
Quero que a senhora saiba
do nosso carinho, da nossa
admiração e do nosso respeito.
Na meditação em que fizemos para a senhora no Salmo
90, diz que a duração da nossa vida é 70 a 80 anos. Como
Deus tem sido maravilhoso,
pois hoje, podemos comemorar com a senhora seus 93
anos de vida, ver sua lucidez
e disposição, são motivos de
muitos agradecimentos em
nossas orações pedimos a Ele,
que derrame sobre a senhora
saúde, paz, amor e muitas datas como esta.
Queremos neste instante
sentir no seu olhar de mãe,
toda ternura que nós seus filhos precisamos para vencer

ckow, Paulinho da Petrina,
Amintas e outras 98 pessoas
curtiram isso.
Silésia Santos Borges Rodrigues Foi lindo... dona Rita

os obstáculos do caminho.
Somos ainda meninos para
a senhora, e nos fez lembrar de
quando éramos crianças sentandos em seu colo, queremos
parabenizá-la nossa querida
mãe.
Com carinho, seus filhos:
Dejair, Daniel, Devair, Maria de Lourdes e Demerval,
seu genro e de suas noras,
netos, bisnetos e tataraneta.

Alguns comentários
no Facebook
Marcella Heringer Guimarães - Não tenho palavras
para descrever o meu carinho
por vocês, o quanto eu amo todos e principalmente da minha
bisa, chegar aos 93 anos, não é
para qualquer um não é? Pois
é, nunca vi uma mulher igual
a ti vovó, que tem essa força,

deu um verdadeiro exemplo
de vida para nós...com seu
agradecimento...PARABÉNS
a todos da família, por ter ainda o privilégio de ter sua mãe
tão lúcida e tão alegre...
Luiz Carlos Ferreira - Devair, parabéns para sua mãe
pelo aniversário e para você,
pela sorte de ter sua mãe viva
e saudável, com 93 anos.
Silene Besckow Que maravilha... É uma bênção! Parabéns.

Demerval, Dejair, Daniel, Maria de Lourdes e Devair, os cinco
filhos comemorando os 93 anos de Dona Rita

essa garra, guerreira, e que venha os 100, 120 haha, porque
sei, que a senhora consegue e
vai chegar até lá. Te amo muito, como de costume, todos
ai de menos a senhora, estão
#rodando kkkk a gente enten-

de né bisa!
Maria Luzia Machado
Parabéns à dona Rita pelos
seus 93 anos, e por ser uma
mãe querida por todos nós, eu
dedico a ela toda a felicidade
do mundo apesar de muitos
anos distante uma da outra,
eu cresci amando-a como se
fosse minha mãe, lembro de
cada detalhe de suas palavras.
Obrigada dona Rita, por nos
dar essa alegria de poder dar-te os parabéns e que as graças
do Senhor lhe proteja dando
saúde, força e discernimento.
Neuza Diniz, Silene Bes-

Dona Rita e os netos Paulo
Henrique e Lucileia

Artur bisneto no colo da vovó Maria de Lourdes Dona Rita
e seu sobrinho Iraci

Maria de Lourdes, Pedro, Devair, Dona Rita, Daniel, Dejair e Demerval

Nilceia e Renata com Dona Rita

Alguns netos e bisnetos de Dona Rita

Dona Rita com o neto Pedro
Júnior e bisneto Arthur

Pedro, Dona Rita, Fabia, Maria de Lourdes,
Luciléia, Ivani e José Geraldo

Dia 10 e 12 de março Dona Rita ganhou mais dois bisnetos
Juninho e Vinícius, netos de Daniel e Devair.

Maria do Carmo e Dejair, Daniel, Devair e Silvia, Demerval e Nilceia

Dona Rita ao lado do neto Ronney e a filha Maria de Lourdes

Momento de reflexão e agradecimento a Deus, com base no Salmo 90

Parabenizamos a família Guimarães pelo nascimento de Anderson Guimarães de Oliveira
Júnior (Juninho) - Pequeno Príncipe e Grande
Guerreiro - dia 10 de março. Os pais Anderson
e Dani. Os avós corujas são Daniel e Leila

Vinícius Aguiar Guimarães, filho de Gleison e
Queila, nasceu dia 12 de março 2014 em São
Paulo. Motivo de grande alegria para as famílias
Aguiar e Guimarães.
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Caravana da Participação em Manhuaçu e região

A cidade de Manhuaçu, na
Zona da Mata mineira, foi o primeiro município visitado pela
“Caravana da Participação – a
gente quer saber o que é melhor
pra você”. Coordenada pelo ex-ministro do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio, Fernando Pimentel, a caravana foi
recebida com entusiasmo por
prefeitos e vereadores da região
do Caparaó, líderes sindicais,
empresários e representantes
do movimento social dispostos
a dialogar sobre o que é melhor
para Minas e para o povo mineiro.
O ginásio da União Bancária
Atlética (UBA) estava lotado à
espera da Caravana com deputados federais, estaduais e as
principais lideranças do Partido
dos Trabalhadores. João Batista Marçal, prefeito de Mutum,
entregou a Fernando Pimentel
um documento com as principais demandas dos municípios
da região. A Carta da Vertente
Ocidental do Caparaó elencou

O ginásio da União Bancária Atlética (UBA) estava lotado à
espera da Caravana com deputados federais, estaduais e as
principais lideranças do Partido dos Trabalhadores.

as reivindicações dos prefeitos,
dentre elas, a construção de
um hospital regional, mais investimento na infraestrutura no
Parque Nacional do Caparaó e
incentivo à agricultura familiar.
“Hoje estamos abrindo um
novo caminho para Minas Gerais. É a primeira vez que um
candidato se dispõe a vir no
Leste de Minas para debater

PAUTA DA REUNIÃO
REQUERIMENTOS
Maurício de Oliveira Júnior
Requerimento nº 24/2014
Requer o encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal, solicitando informações sobre a listagem de todos
os veículos agregados na Prefeitura e cópia dos contratos
dos mesmos.
Requerimento nº 25/2014
Requer o envio de ofício ao Prefeito Municipal, solicitando cópia da licitação, empenhos e contratos referentes à
realização da 36ª edição da Feira da Paz de Manhuaçu,
em 2013.
MOÇÕES
Rogério Filgueiras Gomes e Anízio Gonçalves de Souza
Moção de Pesar nº 15/2014 - Pelo falecimento do jovem
Leonardo da Cunha Mellen Sad.
Aponísia dos Reis
Moção de Pesar nº 16/2014 - Pelo falecimento do Sr.
João Batista dos Santos.
Moção de Pesar nº 26/2014 - Pelo falecimento do Sra.
Zilda Vieira Palma Emerick.
Anízio Gonçalves de Souza
Moção de Pesar nº 17/2014 - Pelo falecimento do Sr.
Oswaldo Manoel Pinto.
Moção de Pesar nº 18/2014 - Pelo falecimento do Sr.
Altazir Alves de Almeira
Moção de Pesar nº 19/2014 - Pelo falecimento da Sra.
Carlota Ribeiro dos Reis.
Moção de Pesar nº 20/2014 - Pelo falecimento do Sr.
José Nava Pereira.
Moção de Pesar nº 21/2014 - Pelo falecimento da Sra.
Carmelita Pizelli.
Moção de Pesar nº 22/2014 - Pelo falecimento do Sr. Ari
Barcelos Nogueira em 11/02/2014.
Moção de Pesar nº 24/2014 - Pelo falecimento do Sr.
Advenir Henrique Aniceto.
Paulo Altino, Rogério Filgueiras e Anízio Gonçalves
Moção de Pesar nº 25/2014 - Pelo falecimento do Sr.
Walter Reis.
INDICAÇÕES
Gilson César da Costa
Indicação nº 78/2014 - Solicita a colocação de iluminação pública na Rua Francisco Camilo, em Vilanova

as questões locais. Temos aqui
pessoas de várias cidades, bairros, associações. E temos propostas que vão ajudar com que
nosso estado seja melhor”, afirmou João Batista Marçal representando os prefeitos da região.
A Caravana da Participação
também recebeu documentos
com contribuições de dezenas
de entidades e cooperativas,

Deputado Durval Angelo, ex-Ministro Pimentel e Prefeito de
Manhuaçu Nailton Heringer

como Fetraf, Sind-UTE Manhuaçu, Associação de Agricultura Familiar, Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Manhuaçu, Pastoral da Juventude
Rural, Coorpertrim, Sindicato
dos Trabalhadores Rurais de
Lajinha, Coorpol e Coocafé,
dentre outras.
Nessa primeira parada da
Caravana da Participação ficou

Indicação nº 79/2014 - Indica a colocação de iluminação
pública na Rua Três Irmãos, em Vilanova.
Indicação nº 80/2014 - Solicita a instalação de mais um
PSF no distrito de Vilanova.
João Gonçalves Linhares Júnior
Indicação nº 81/2014 - Reivindica a colocação de calçamento na Rua Doze de Outubro, Bairro Nossa Senhora
Aparecida.
Indicação nº 82/2014 - Indica a colocação de iluminação
pública na Travessa situada entre a Rua José Alves Barbosa com a Avenida Tancredo Neves.
Indicação nº 83/2014 - Solicita a proibição de parada e
estacionamento em um dos lados da Rua Aparício Caldeira, de segunda a sexta-feira, Bom Pastor.
Eli de Abreu Gomes
Indicação nº 85/2014 - Reivindica a instalação de um
poste com luminária na Rua Esperança, próximo ao nº 10,
Beco dos Perobas, Bairro Santa Luzia.
Indicação nº 93/2014 - Indica a criação do departamento
municipal de trânsito.
Maurício de Oliveira Júnior
Indicação nº 86/2014 - Solicita reajuste do vencimento
dos servidores operadores de máquinas pesadas de patrolamento.
Aponísia dos Reis e Maurício de Oliveira Júnior
Indicação nº 87/2014 - Reivindica ao Prefeito Municipal,
encaminhamento de projeto de lei aumentando a licença
maternidade das servidoras públicas municipais para 06
(seis) meses.
Anízio Gonçalves, Rogério Filgueiras e Linhares
Indicação nº 89/2014 - Indica a colocação de calçamento
e construção de muro de contenção no final da Rua Boa
Vista, Bairro Matinha.
Anízio Gonçalves de Souza
Indicação nº 90/2014 - Solicita operação tapa-buraco na
Rua Duarte Peixoto, Coqueiro.
Indicação nº 91/2014 - Solicita operação tapa-buraco na
Rua Odilon Batista Goulart, Bairro Catuaí.
Indicação nº 108/2014 - Solicita operação tapa-buraco
na Rua Nivaldo Nunes da Rosa.
Rogério Filgueiras Gomes
Indicação nº 94/2014 - Reivindica o contato entre o Prefeito Municipal e o Comandante do 11º BPM, no sentido

patente o baixo desenvolvimento econômico da região do Caparaó. Líderes locais relataram
a estagnação e a baixa arrecadação dos municípios, o que tem
impactado diretamente a qualidade de vida da população. Realidade que, segundo Fernando
Pimentel, só será transformada
com soluções criativas. “Vemos
aqui uma incapacidade do go-

verno de pensar como recompor
as atividades econômicas. Essa
região já foi uma das mais ricas
de Minas e sofre um esvaziamento, está empobrecida. Mas
essa não é uma realidade apenas
da Zona da Mata. Os indicadores econômicos de Minas não
são os desejados, tivemos um
crescimento pífio do PIB e não
acompanhamos o crescimento
de outros estados. Precisamos
construir um novo modelo econômico e não é difícil encontrar
soluções inteligentes quando a
gente está disposto a dialogar
com o povo”, afirmou Fernando
Pimentel.
O coordenador da Caravana
também criticou a forma como
a Saúde tem sido tratada em
Minas. “Acho que tem um certo desmazelo com a questão da
saúde. Precisamos descentralizar o atendimento e criar hospitais regionais. O governo federal
já colocou dinheiro disponível
para isso, mas lá se vão dez anos
e nada mudou”, criticou.

de aumentar a segurança dos estudantes que estudam à
noite em escolas estaduais, colocando viaturas e motos
para fazerem patrulhamento preventivo no encerramento
das aulas.
Indicação nº 95/2014 - Indica a criação do CEASA no
Município.
Indicação nº 96/2014 - Solicita a construção de escadaria ligando a Rua Silas Pacheco, próximo da mercearia do
Sr. José Elias, até a Avenida Getúlio Vargas, próximo à antiga mercearia do Vavá.
Fernando Gonçalves Lacerda
Indicação nº 97/2014 - Indica o asfaltamento da Rua Raimundo Soares Vargas, Bairro Engenho da Serra.
Indicação nº 98/2014 - Reivindica a construção de pista
de skate em Manhuaçu, pois os jovens praticantes desse
esporte estão em constante risco de serem atropelados
nas Ruas da Cidade.
Indicação nº 107/2014 - Indica a colocação de quebra-molas na Rua Silas Pacheco, próximo ao cruzamento da
referida rua com a Rua Oliveira, Bairro Colina.
Jânio Garcia Mendes
Indicação nº 99/2014 - Indica a realização de toda infraestrutura na Viela conhecida como “Beco do Camilo”, Bom
Jesus de Realeza.
Indicação nº 100/2014 - Reivindica a colocação de calçamento na Rua Gervásio Mariano Gomes, Bom Jesus de
Realeza.
Indicação nº 101/2014 - Solicita melhorias visuais, como
plantio de flores, árvores e equipamentos adequados destinados à jardinagem no canteiro das BR 116 e 262, entre a Rua
Prof. José Fialho até o trevo do posto Barrigão, em Realeza.
Francisco de Assis Dutra
Indicação nº 102/2014 - Indica a limpeza do Rio da Cabeluda, em São Pedro do Avaí.
Indicação nº 103/2014 - Reivindica a troca de luminárias
nas Ruas Ovídio Pereira Fonseca, Sagrada Família e Avenida Bom Pastor, em São Pedro do Avaí.
Indicação nº 104/2014 - Solicita colocação de iluminação
pública na Rua Boa Esperança, em São Pedro do Avaí.
Aponísia dos Reis
Indicação nº 105/2014 - Indica o patrolamento e cascalhamento da estrada que liga o distrito de Santo Amaro de
Minas a Bom Jesus de Realeza.
Indicação nº 106/2014 - Indica o patrolamento e cascalhamento da estrada que liga Santo Amaro de Minas a Boa
Vista.
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Manhuaçu recebe duas equipes de tratamento de saúde bucal
Na quarta-feira, 12, o Governo Municipal entregou duas
unidades de saúde bucal para
os bairros Nossa Senhora Aparecida e Petrina. As equipes
iniciam suas atividades dentro
da política municipal de saúde
e seguem os padrões nacionais,
com atendimento a grupos
prioritários, demanda programada com levantamento de
necessidades, palestras educativas e atividades preventivas.
Estiveram presentes no
evento, o prefeito Nailton Heringer, o coordenador do setor
de saúde bucal do município,
Keller Filgueiras, o secretário municipal de saúde, José
Rafael de Oliveira, os vereadores Cabo Anízio e Gilson
César da Costa, representantes das Secretarias Municipais, imprensa e da sociedade.
Mais duas unidades de saúde bucal foram autorizadas
a funcionar pelo Conselho
Municipal de Saúde. Uma
unidade está em fase de implantação no distrito de Vilanova e outra aguarda processo
de licitação para atender o
bairro Ponte da Aldeia. Além
do atendimento básico as novas equipes oferecem outros
tratamentos
especializados.
A dentista da equipe do bairro Nossa Senhora Aparecida,
Juliane Pimentel, informou
que os atendimentos realizados
pela unidade são restauradores
e preventivos. A área de cobertura da equipe abrange os bairros Nossa Senhora Aparecida
e São Francisco de Assis, em
um total de 4.154 habitantes.
A coordenadora da equipe do bairro Petrina, Tania
Mara, informou que a população da área de abrangência
é de 3.858 pessoas e atende
os bairros Petrina e Sagrada
Família. A unidade de saúde também realiza outros
procedimentos como atendimento a mulher, aplicação de
vacinas e coleta de sangue.

AUTORIDADES FALAM
SOBRE AS NOVAS
EQUIPES
Em seu pronunciamento, o
coordenador do setor, Keller
Filgueiras, informou que a demanda espontânea também faz
parte do atendimento com menor ênfase. Nela são alocados
menor número de horas de serviço, com dois turnos semanais.
A cobertura populacional
subiu para 22,56%, em 2013.
Keller ressaltou os resultados
que as unidades trazem para as
comunidades e a estratégia iniciada pelo Governo Federal em
2003, que visa ampliar o atendimento das equipes de saúde bucal para 100% das comunidades
que possui de saúde familiar.
Com a aquisição das novas
unidades, Manhuaçu passa a ter
uma cobertura maior em termos
populacionais. A iniciativa do
Governo Municipal em contemplar a saúde bucal proporciona
um grande avanço em termos
de estratégia de saúde bucal.
O vereador Anízio, representado o Poder Legislativo, parabenizou o governo Municipal
pela implantação das duas unidades, a valorização da odontologia e o empenho em criar uma
estrutura que atenda a todos com
eficiência e as unidades irão beneficiar as pessoas que residem
no local, pois é um bem de vida.
O secretário de Saúde,
José Rafael de Oliveira Filho,
lembrou do tempo em que
buscava uma melhoria para a
odontologia, e esperava desde
Julho 1994, por essa transformação na odontologia municipal. “Fico emocionado ao
ver a chegada dessas equipes
de saúde bucal em Manhuaçu. Essa é uma conquista que
aguardávamos há muito tempo
e uma grande responsabilidade
para os profissionais que irão
atuar nesta área”, completou.
O prefeito Nailton Heringer
destacou a determinação do

A iniciativa do Governo Municipal em contemplar a saúde bucal proporciona um grande avanço em termos de estratégia de saúde bucal.

coordenador Keller Filgueiras e do secretário José Rafael
em elaborar diretrizes para
proporcionar melhorias das
condições de saúde bucal da
população, através de ações
coletivas de promoção de saúde. “Quando anunciaram a
implantação dessas equipes,
pedi que atendêssemos primeiramente as comunidades
mais necessitadas. Estamos
fazendo uma administração
voltada para os que mais precisam. Desta forma, acreditamos
estar cumprindo com o nosso
papel primordial de servidores
públicos”, destacou o prefeito.
Nailton relembrou a ampliação da cobertura do atendimento à população. De 2003
a 2012, existiam apenas três
equipes para atendimento.
Com as duas novas unidades,
o município passa a atender
22,56% da cobertura da saúde
bucal. Em breve serão inauguradas outras equipes em Dom
Corrêa, Vilanova, Ponte da
Aldeia e Engenho da Serra.
As novas equipes proporcionarão um aumento de 42,65%
na cobertura, porém o objetivo do Governo Municipal é
desenvolver, em cada local de
estratégia de saúde da família,
equipes de saúde para alcançar 100% no atendimento.
Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu

Comitiva de Taparuba reúne-se
com Paulo Abi-Ackel, Sebastião
Costa e Dr. Rafael, de Ipanema

O

Prefeito de Taparuba, Joaquim do Ciel, o Secretário de Planejamento do Município, Emílio Corrêa, e a Sra. Ieda estiveram no escritório político de Paulo
Abi-Ackel para tratar de assuntos do interesse de toda a região. Também na
foto, Dr. Rafael, de Ipanema, Davi Costa e o Deputado Estadual Sebastião Costa.

PREFEITURA DE MANHUAÇU
SEM COMUNICAÇÃO

Há algumas edições,
nossa coluna informou as
leitores que estaríamos divulgando as atividades do
Departamento de Esportes
da Prefeitura de Manhuaçu a serem realizadas durante o ano de 2014, para
tanto se faz necessário que
sejamos informados oficialmente qual a programação esportiva prevista
no calendário esportivo
deste ano. Enviamos ao
Diretor Vítor Carneiro
algumas perguntas aqui a
seguir:

Nome completo, idade e
que curso cursou e onde?
Quais as maiores dificuldades enfrentadas no
seu primeiro ano como
diretor de esportes da prefeitura de Manhuaçu?
Os jogos abertos de Minas (antigo JIMI) você
acha que tem tido bom retorno esportivo para atletas de Manhuaçu e região?
Manhuaçu tem apresentado revelações esportivas
e se positivo poderia citá-las? Revelações (atletas).
Dentro do calendário
elaborado pelo departamento de esportes para
2014, qual competição se
torna mais difícil para realizar? (dificuldades técnicas, física ou material)
Tem dificuldades em
administrar o departamento tecnicamente?
A burocracia nas licitações atrapalha ou ajuda o
esporte no Brasil em geral?
Qual seu sonho de poder
realizar no esporte de Manhuaçu?
Obs: favor enviar também o calendário de

Diretor de esporte Vítor Carneiro, Secretário de Comunicação
Alex (tum, tum, tum... ocupados ou sem comunicação?)

2014 para divulgarmos
junto com a matéria.
Fica com Deus!
Em contato com o Diretor de Esportes Vítor
Carneiro o mesmo nos informou ter recebido nossas
perguntas e que as mesmas
foram submetidas a avaliação do Secretário de Comunicação, Dr. Alex, para
que o mesmo avaliasse se
tais perguntas deveriam ser
respondidas, feita a análise
pelo secretário provisório
de Comunicação, o mesmo
achou por bem não responder a nossa coluna. Lamento que o Diretor de Esportes
que vem se esforçando tanto para efetuar um bom trabalho na área esportiva, não
tenha autonomia para res-

ponder perguntas dentro de
sua área, além disso não me
lembro da participação do
Secretário de Comunicação em nenhuma atividade
esportiva de nossa cidade e
nem mesmo ter promovido
pela OAB órgão o qual preside, nenhum evento relacionado ao esporte, espero
que as palavras proferidas
a imprensa pelo prefeito
Naílton Heringer não tenham que também serem
passadas antes pela análise
minuciosa do Secretário.
Pedimos desculpas a nossos leitores por não cumprirmos nossa promessa
de divulgar o calendário
esportivo municipal elaborado pelo Departamento e Esportes da prefeitura
municipal de Manhuaçu.
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CANTINHO DE FÉ
por

Citações
Citações
Sábias
Sábias
“DEUS não sofreu
para que não tivéssemos mais nenhum
sofrimento, mas para
que nossos sofrimentos sejam semelhantes
aos seus”. (Bossuet).
“Há uma grande diferença entre saber e
viver. De nada adianta
saber o que é a família, se não se vive em
família”. (Neimar de
Barros).
“O casamento é o encontro com Deus através do amor humano”.
(Desconhecido).
“Se tens refletido
a imagem do mau
cristão, que esperas
teu filho refletir de ti?”
(Odalvo).
“O perdão nos torna
superiores aos que nos
insultam”. (Napoleão).
“Nunca me arrependi
do que não disse”.
(D. Francisco de
Melo).
“A felicidade consiste
em fazer o bem”.
(Aristóteles).
“O trabalho adoça
a vida; nem todos,
porém, gostam de doces”. (Victor Hugo).
“Prefere ser pobre por
ter sido justo, a ser rico
por meio da injustiça”.
(Sócrates).
“A franqueza não
consiste em dizer tudo
o que pensa, mas em
pensar tudo o
que se diz”.
(Emile Deschanel).
“Não faça o mal e
o mal não existirá”.
(Tolstoi).
“A família deve ser
uma grande escola de
piedade, de espiritualidade e de fidelidade
religiosa”. (Paulo VI).
“O mais obscuro dos
homens é sempre um
homem e leva o nome
de irmão”.
(Dostoievski).
“Não há necessidade
alguma de apagar a
luz do próximo para
que a nossa brilhe”.
(Desconhecido).

Pr. João Soares
da Fonseca

Sexo e Diabetes: para as mulheres
Entenda como o diabetes pode influenciar a sexualidade das mulheres.
A sexualidade é complexa nas mulheres, mesmo sem a interferência de
uma doença crônica, e por isso não é
surpresa que elas costumem ter mais
efeitos colaterais sexuais relacionados
ao diabetes do que os homens. Mas os
problemas não são insuperáveis. Entre
eles, encontramos:
A menstruação altera a glicemia:
Muitas mulheres relatam que sua glicemia sobe alguns dias antes do período
menstrual. Os pesquisadores suspeitam
(embora nem todos concordem) de que
os hormônios sexuais femininos, como
o estrogênio e a progesterona, tornam
as células temporariamente mais resistentes à insulina durante a menstruação. Se você acha que isso é um problema:
Durante alguns meses, anote quando
o seu período começa, depois compare
com seus registros diários de glicemia.
Caso encontre uma correlação nítida
entre os níveis de glicose no sangue e
o ciclo menstrual, fale com seu médico
sobre ajustes na dose de insulina ou do
medicamento.
Considere uma causa alternativa. Alguns médicos acham que a verdadeira
razão do aumento da glicemia antes da
menstruação é que a excitação e a irritabilidade da síndrome pré-menstrual
aumentam o apetite – ou levam a comer de modo mais errático –, provocando, assim, picos e quedas incomuns
nos níveis glicêmicos. Procure comer

a intervalos mais regulares, a fim de
manter a glicemia estável, e evite álcool e cafeína, que podem afetar o humor.
Se você toma anticoncepcionais
orais, pergunte ao médico qual o melhor para você. Os anticoncepcionais
orais monofásicos, que contêm quantidades fixas de estrogênio e progestina,
parecem manter os níveis glicêmicos
mais estáveis do que os trifásicos e os
que contêm apenas progesterona.
Ressecamento vaginal: As mulheres
com diabetes às vezes acham que não
têm lubrificação natural durante a excitação sexual, embora esse problema
não esteja limitado àquelas com glicemia elevada. Para lidar com isso, use
lubrificantes à base de água. Se o problema persistir, converse com o médico, pois você pode ter níveis baixos de
estrogênio, que podem ser aumentados
com creme tópico ou com a terapia de
reposição hormonal (TRH). No entanto, considere a TRH com cuidado. Embora ela possa resolver o problema da
lubrificação, também pode aumentar o
risco de outros problemas de saúde.
Infecções: Como o excesso de açúcar no sangue estimula o crescimento de fungos e bactérias, as mulheres
com diabetes são mais propensas a
infecções por leveduras e vaginite.
Se você tiver corrimento ou prurido
vaginal, peça a seu médico para lhe
prescrever um creme antifúngico ou
antibióticos.

jsfonseca@pibrj.org.br

Anjinho trapalhão

Era uma vez um anjo, que tinha um defeito: só andava de cabeça pra baixo. Pra todo lado que fosse, lá
ia ele… de cabeça pra baixo. Por causa disso, acabava criando muitos problemas: esbarrava nos outros
anjos, derrubava coisas das estantes, das mesas...
Arranjaram logo um apelido pra ele: Anjinho Trapalhão.
Um dia, Anjinho Trapalhão quis cantar no coro dos
anjos. Mas nos ensaios, dava cotovelada nos outros,
esbarrava num tenor, e acabava atrapalhando o ensaio. O regente um dia não aguentou mais e chamou
publicamente a atenção dele:
- Anjinho Trapalhão, o que há com você? Por que
essa mania de viver de cabeça pra baixo?
Ele respondeu: - Bem, já que perguntou, vou responder: vivo assim por causa do meu trabalho!
Surpreso, o coro perguntou em coro: - Trabalho?
Como assim?
Com um sorriso, Anjinho Trapalhão explicou: - O
Criador me deu essa tarefa. Eu vivo assim, que é pra
lembrar as pessoas que no Reino de Deus as coisas
são diferentes. No reino dos homens, é normal odiar
os inimigos, distribuir destruição, trair, vingar, mentir, enganar… Mas no reino de Deus tudo é diferente,
como se tudo fosse de cabeça pra baixo.
Li esta história num livro para crianças. O propósito era ensinar que os crentes vivem tão diferentes do
mundo que é como se vivessem de cabeça pra baixo.
Quando nos convertemos a Jesus, não vivemos mais
para nós mesmos nem para o mundo mas para Deus.
E isso nos deixa diferentes, quase irreconhecíveis:
Se a gente mentia antes, agora não mente mais.
Se roubava, não rouba mais (Ef 4.28).
Se dizia palavrão, não diz mais.
Se zombava das pessoas, agora passa a respeitá-las, porque agora cada um é visto como cópia de
Deus (Gn 1.27).
Se fazia da malandragem a sua principal ferramenta de trabalho, agora pauta sua vida pelos valores do
Reino de Deus.
Você já é crente? Prove! Mostre isso com uma vida
diferente!

Peito de frango cremoso com batata
Ingredientes:
4 colheres de sopa de óleo
2 cebolas grandes picadinhas
Sal e pimenta a gosto
1 kg de peito de frango temperado ao
seu gosto
cozido e depois cortado em lascas ou
desfiado
4 ovos
2 batatas grandes cozidas 'al dente' e depois cortadas em rodelas de aproximadamente 1 cm
2 colheres de sopa de farinha de trigo
1 e 1/2 xícara de leite
12 azeitonas verdes ou pretas ao seu
gosto
1 caixinha de creme de leite
3 colheres de sopa de azeite para regar
por cima depois do prato montado
Batatas palha para cobertura, colocadas
somente na hora de servir o prato

MODO DE FAZER
Em uma panela grande, aqueça o óleo e
frite a cebola
Junte o frango e refogue por uns 5 minutos, mexendo sempre
Adicione os ovos e mexa ( como ovos
mexidos )
Polvilhe a farinha de trigo e misture
bem
Regue com o leite e o creme de leite até
engrossar um pouco
Se necessário acerte o sal, reserve
Montagem:
Unte um pirex com azeite, coloque a camada de batatas, por cima dessa coloque
o creme de peito de frango, as azeitonas
picadinhas e regue com o azeite
Na hora de servir, leve ao forno médio
para aquecer e coloque as batatas palha na
hora de ir à mesa
Sirva quente

ACADEMIA
KOMEIKAN

Rua Vicente de
Paula Reis, 23
Bairro São Jorge
(ao lado da Retífica)
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POLÍCIA
POLÍCIA
Irmão e pai são acusados de homicídio em Ponte do Silva

Manhuaçu/MG. Uma briga em família terminou com
a morte de Antônio Marcos
de Aguiar Verly, 38 anos, na
região da Ponte do Silva, na
noite de domingo, 09/03, em
Manhuaçu. Pai e irmão da
vítima são suspeitos de envolvimento na morte.
Relatos das testemunhas
dão conta de que a confusão
iniciou-se em razão de um desentendimento antigo envolvendo a vítima e o pai dele,
João Pedro Verly, 64 anos. A
mãe da vítima, contou que
Antônio Marcos foi até a casa
do pai apresentando sinais de
embriaguez e extremamente
exaltado em razão dos familiares dele terem guardado as
chaves de uma motocicleta,
por este não estar em condições dedirigir.
Ainda segundo o relato da
mãe, devido a este fato, An-

tônio Marcos tentou agredir
o pai, chegando a quebrar
um portão de madeira. Em
seguida, devido à agressividade da vítima, João Pedro
apoderou-se do pedaço de
pau e deu vários golpes contra a cabeça do filho, Antônio Marcos. O rapaz morreu
no local.
Duas testemunhas também confirmaram que viram
o irmão da vítima, Carlos
Jeffter Aguiar Verly, 20
anos, com um pedaço de
pau durante as agressões e a
mãe dele gritando para que
não batesse.
Perícia foi ao local e fez
os levantamentos do caso. O
corpo foi removido por uma
funerária.
Os suspeitos, pai e filho,
fugiram do local e ainda não
foram localizados.
Polícia e Cia

Mãe é baleada e filho de
5 anos morre em Pingo D’água
Pingo D’água/MG. Uma
criança de cinco anos foi morta
e a mãe dela baleada no chamado Acampamento Chico Mendes, na cidade de Pingo D’água,
região de Caratinga, na noite de
sábado, 08/03.
A mãe de 34 anos chegava em
casa com o filho de cinco anos
quando foram atingidos pelos
disparos. Ela e a criança foram
socorridos no serviço de saúde
da cidade e transferidos para

Ipatinga. O menino morreu e a
mãe está internada em estado de
choque.
Ela apontou um lavrador, de
22 anos, como sendo o autor dos
disparos. Ele foi encontrado em
casa e preso, mas negou autoria e a arma não foi localizada.
A PM também conduziu o ex-marido dela, de 37 anos, já que
há 15 dias ele a agrediu e havia
mandado de prisão em aberto.
Polícia e Cia

Taxista capota veículo na BR
474, em Piedade de Caratinga

Piedade de Caratinga/MG.
O acidente aconteceu no final
da manhã de terça-feira (11/03),
na BR 474, em Piedade de Caratinga, no km 168. O condutor
do veículo Siena, táxi, placas de
Piedade de Caratinga, perdeu o
controle da direção e capotou na
pista.
Wilson Sérgio é morador da
região e sua residência fica a
poucos metros de onde ocorreu
o acidente, ele foi o primeiro a
chegar no local e ajudou a retirar o taxista que estava preso ao
cinto de segurança e com os pés
no painel do veículo.
O carro capotou e foi arremessado para fora da pista, vindo a
parar com as rodas para cima.

O taxista Maurílio Nogueira da
Silva, saiu ileso do acidente. O
motociclista envolvido na ocorrência também não se feriu.
A Polícia Rodoviária Federal
esteve no local e ouviu depoimentos dos motoristas. De acordo com sargento Nunes, possivelmente, a falta de atenção e
a alta velocidade provocaram o
acidente.
De acordo com os moradores
que estão próximos ao trecho da
rodovia em que o acidente aconteceu, o local precisa da atenção
redobrada de motoristas e de
mais investimentos em sinalização por parte das autoridades
competentes.
Polícia e Cia

Uma briga em família terminou com a morte de Antônio Marcos de Aguiar Verly, 38 anos, na região da Ponte do Silva

Jovem foi espancado, teve parte da orelha
cortada e 90% do corpo queimado

Piedade de Caratinga/MG.
O chamado feito ao Corpo
de Bombeiros de Caratinga
e o acionamento da Polícia
Militar de Piedade de Caratinga foram realizados na
manhã do último sábado
(08/03). Na estrada de terra
de acesso ao Córrego Rio
Preto o corpo de um jovem
foi encontrado por populares. Muito machucado, a
vítima ainda respirava, mas
com dificuldade.
A vítima apresentava diversos ferimentos pelo corpo. Os primeiros indícios
apontavam que o jovem teria

sido espancado, apresentava
várias perfurações na cabeça
e teve ainda 90% do corpo
queimado e uma das orelhas
cortadas.
Após dar entrada no PAM
de Caratinga a vítima não resistiu aos graves ferimentos
e faleceu. O jovem não foi
identificado. Nosábado equipes da unidade de saúde receberam a visita de supostas famílias para o reconhecimento
do corpo, mas sem êxito. O
corpo do jovem foi encaminhado ao IML de Caratinga e
a Polícia investiga o caso.
TV Super Canal

Abre Campo/MG. Fabiana Lopes da Silva morreu num grave acidente no
km 109 da BR-262, entre
Abre Campo e Rio Casca,
na tarde de quarta-feira,
12.

Segundo o registro da
Polícia Rodoviária Federal,
Fabiana dirigia um Polo,
placa DEW 7706, quando
perdeu o controle da direção
numa curva, saiu da pista e
capotou. Ela estava semcin-

Mulher morre em acidente na BR-262
to de segurança e, depois de
se debater dentro do carro,
foi lançada para fora pela
janela lateral.
A motorista ainda foi socorrida para o hospital, mas
não resistiu e faleceu.

O acidente foi próximo
a entrada para a cidade de
Santo Antônio do Grama
(estrada de terra até a BR262). Fabiana era moradora
de Teixeiras, na região de
Ponte Nova.
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ENTRETENIMENTO
Joãozinho e suas
perguntas...
Num belo dia, estava a Tia ( T ) do Joãozinho ( J ) a se preparar para uma festa, na
esperança de despertar a atenção de algum
pretendente. Observando a Tia fazendo a
maquiagem, com uma porção enorme de
cremes, pós, tintas e outros utensílios misteriosos, o Joãozinho pergunta: ( J ) Tia, para
que serve tudo isto? A tia, orgulhosa, responde: ( T ) é para a titia ficar mais bonita! O
Joãozinho fica imerso em seus pensamentos
durante alguns instantes, e então dispara: ( J )
E quando é que começa a fazer efeito?

O Bêbado no ônibus
Já na parte de trás do ônibus, grita de
novo: - Desse banco pra frente todo mundo é corno! E daqui pra trás todo mundo é
viado! Ao ouvir isto, levantam-se alguns
dos passageiros, xingando o bêbado e
ameaçando cobri-lo de porrada. O motorista, para evitar confusão, freia bruscamente e todos caem. Um deles se levanta,
pega o bêbado pelo colarinho e pergunta:
- Fala de novo, safado. Quem é corno e
quem é viado? - Agora eu não sei mais.
Misturou tudo!

Ideia de caipira
O Bêbado no ônibus
O Edmilson tinha uma criação de
porcos. Certo dia o fiscal (F) foi ver
como estavam as coisas e perguntou ao
Edmilson(E): (F) Como você alimenta
seus porcos? (E) Eu os alimento com lavagem! (F) Mas rapaz! Como é que você
faz isso com os bichinhos? Vou multa-lo
em cem reais! O Edmilson ficou irado.
Um mês depois retornou para verificar de
novo a situação: (F) E então, rapaz, está
alimentando seus porcos de maneira diferente? (E) Já, agora estou dando caviar,
ostras, etc... (F) Com tanta gente passando fome???Vou multa-lo em cem reais!
No mês seguinte o fiscal volta e o edmilson já revoltado pensa: Dessa vez ele não
me pega! (F)E aí, garoto! Como você está
alimentando os seus porcos? (E)Olha,
agora eu tõ dando dez reais pra eles e eles
comem aonde eles quiserem!

CURIOSIDADES
A invenção do vidro à prova de bala
O vidro à prova de bala é um aperfeiçoamento
do vidro laminado, criado em 1909 pelo químico
francês Édouard Bénédictus.
O vidro laminado consiste em duas lâminas de
vidro com uma lâmina de material plástico ensanduichada entre elas.
É usado em pára-brisas de automóveis para
dar segurança aos passageiros em acidentes: ele
estilhaça-se mas os seus pedaços tendem a ficar
presos no plástico.
A primeira versão do vidro à prova de balas
usava uma folha de celulóide entre as lâminas de
vidro.
Contudo, o celulóide amarelava em pouco
tempo, o que tirava a transparência do vidro.
Em 1936, o celulóide foi substituído por polivinil butiral, o que eliminou o problema.
Hoje, fazem-se vidros à prova de bala com 30
a 40 milímetros de espessura, formados por várias camadas alternadas de vidro e de polivinil
butiral.
Esse vidro detém ou faz ricochetear projécteis
comuns disparados a curta distância - até 3 metros.
O mesmo não acontece com projécteis de certas armas de alto impacto, que podem perfurá-lo.

SETE ERROS

HORÓSCOPO
Astrológica por Claudia Vannini

ÁRIES – de 21/3 a 20/4: Situações em
sua vida começam a se ajustar com o trânsito
astrológico a partir do dia 16, domingo. É o momento de equilíbrio para conduzir pendências,
inclusive estimula o lado físico. Diálogos; troca
de informações e conhecimentos ajudam o crescimento.
Bens e finanças: a partir da segunda-feira, dia 17, algumas
respostas estarão em sua frente. Agora a questão é decidir, por
mais haja insegurança. Os astros dão a energia suficiente para
você adquirir confiança, vitalidade e dar cabo das dívidas.
TOURO – de 21/4 a 20/5: A partir do dia 16, os taurinos poderão
se destacar a partir de ações, posicionamentos e forma de conduzir os trabalhos. É hora, se quiser, de executar bons trabalhos e
adquirir um diferencial importante para seus objetivos conscientes
e inconscientes de vida.
Bens e finanças: com o destaque e reconhecimento merecido
no trabalho, inevitável chamar atenção das chefias e dos colegas. A
possibilidade de promoções e até aumento nos dividendos podem
acontecer. Bom para iniciar algo novo e bem planejado.
GÊMEOS – de 21/5 a 20/6: Sempre é bom manter a mente
tranquila e equilibrada para tomar determinadas decisões que
interferirão na vida de outras pessoas. Por mais que haja certo
rebuliço no lado sentimental e subjetivo da vida, respire e coloque
tudo na balança, antes das escolhas.
Bens e finanças: é possível neste momento a ajuda de um
parente, de uma forma ou de outra, diante de questões financeiras
que teimam em ficar inertes. Beneficios com a possibilidade de
maturar, pensar e repensar cada questão importante para o futuro.
CÂNCER – de 21/6 a 22/7: Sua autoconfiança, vitalidade e
até saúde estão fortes o suficiente para driblar os problemas
corriqueiros do cotidiano. O importante, no entanto, é focar em
seus objetivos, por mais que as possibilidades e oportunidades
sejam muitas.
Bens e finanças: o momento, diante de possíveis atitudes,
requer cautela na hora de escolher com o que será gasto seu rico e
suado dinheiro. Se for possível esperar antes de uma compra mais
pesada, melhor. Bom para aumentar a renda a partir do dia 16.
LEÃO – de 23/7 a 22/8: Muitas vezes o turbilhão de emoções
e sentimentos que invadem a mente, acontece apenas por um
determinado período. Justamente o que ocorre nas últimas semanas, mas agora as cortinas se abrirão e lhe imporão atitudes
mais objetivas diante dos outros.
Bens e finanças: o período não está para se distanciar do
lado mais comunicativo da vida. Procure valorizar sua equipe de
trabalho, inclusive sua rede social para compartilharem os negócios
e quem sabe, aumentar os dividendos de um projeto.
VIRGEM – de 23/8 a 22/9: Os virginianos terão neste período
quatro dias com a autoestima suficiente para elaborar e executar
bons trabalhos. Inclusive, chegou a hora de sentar com sócios e
restabelecer, se for o caso, metas e objetivos. É possível decisões
em pouco tempo.
Bens e finanças: o momento está bom para equilibrar finanças
e para iniciar uma possível aquisição de imóveis. Até heranças e
verba extra, podem aparecer até o final deste mês. Aproveite os
bons ventos da comunicação para renegociar o que for preciso.
LIBRA – de 23/9 a 22/10: É sempre bom passar uma imagem
positiva para as pessoas que fazem parte de seu cotidiano. O
momento, por sinal, está bem favorável para isso, ou seja, suas
atitudes e disposição podem fazer a diferença para sua credibilidade e confiança.
Bens e finanças: a possibilidade de realizar bons negócios
está favorecida a partir do dia 16, inclusive adaptar melhor ações
necessárias ao bom desenvolvimento dos trabalhos. Neste último
caso, é hora de colocar os pingos nos “is” das equipes e chefias.
ESCORPIÃO – de 23/10 a 21/11: Há um misto de sentimentos
neste período. Também, pudera, são questionamentos, decisões,
relações, finanças que estão envolvidas em um turbilhão de coisas. Novas responsabilidades e escolhas necessárias para sua
evolução. Momento positivo.
Bens e finanças: bom para realização de novos negócios e
possibilidade de reverter em seu favor questões de ordem financeira. A comunicação está favorecida e todo benefício a partir disso,
não exigirá tanto esforço para colher os frutos.
SAGITÁRIO – de 22/11 a 21/12: É um bom período para procurar equilibrar as energias do corpo e realizar trabalhos, incluindo
os que requerem tempo e disposição para se atingir a excelência.
Por mais que seja um período curto de quatro dias, aproveite e
otimize o tempo.
Bens e finanças: manter a cautela antes de qualquer investimento mais alto, por exemplo, é sinônimo de maturidade e de boa
visão de negócios. Por mais que haja pendências, é preciso ter
paciência, pois oportunidades aparecerão em breve.
CAPRICÓRNIO – de 22/12 a 20/1: E a inspiração para ampliar
seus horizontes intelectuais continua a interferir em seu dia a dia.
O importante, no caso, é verificar as oportunidades que o mercado
tem a oferecer, pois neste momento único, sua disposição para
correr atrás será um diferencial.
Bens e finanças: novas possibilidades de negócios e de exploração financeira podem surgir. Tudo bem que receios existem
e são até necessários, mas há autoconfiança e capacidade para
antever acontecimentos. Então pense, reflita e, se for o caso, faça.
AQUÁRIO – de 21/1 a 19/2: Por mais que sua intenção seja
a de acelerar para se atingir metas imediatas e mediatas, é bom
saber a necessidade de ter paciência para esperar determinadas
coisas acontecerem antes de bater o martelo e decidir sobre a
destinação de algo.
Bens e finanças: ao mesmo tempo em que dúvidas naturais
sobre a destinação de finanças e possibilidades de restabelecer
o equilíbrio de seu suado dinheiro, sempre é bom estar preparado
para surpresas positivas ou negativas. Paciência.
PEIXES – de 20/2 a 20/3: Com o Sol e Netuno, regente de
Peixes, em seu signo, é bom saber que há o sentimento de pouca
ambição, sobretudo de trabalhos mais recentes. Aflora o lado
humanístico e o envolvimento pessoal com a caridade.
Bens e finanças: é possível que a participação de membros
de sua família influa numa das metas do trabalho. O contato
com novas pessoas e propostas pode incentivar a abertura de
novas frentes de trabalho e influenciar a esperança de novos
dividendos.
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De novo? Claudia Leitte é acusada de
calote em fornecedores
Claudia Leitte novamente se vê envolvida em problemas financeiros com
fornecedores. Se após o Carnaval de
2013 a cantora teve seu nome atrelado a
dívidas, desta vez o motivo é seu DVD,
"AxeMusic".
O novo DVD tem sido sucesso desde o seu lançamento, no início do ano.
Porém, a comemoração pela vendagem
do novo disco fica longe da produção responsável por esse trabalho.
A empresa de Claudia Leitte, 2T’s, deve a quase 80% dos fornecedores que trabalharam no DVD, de acordo com o jornal "O Dia".
A assessoria de imprensa de Claudia Leitte negou qualquer dívida.
"Foi um caos. Eles atrasaram desde a primeira parcela e todo trabalho foi complicado. Agora, eles estão num esquema de pagar só
para quem ameaça uma briga. O dono da empresa que intermediou
a contratação dos fornecedores está desesperado, vendendo imóveis
para pagar as pessoas", contou uma fonte à publicação.
O diretor da Tarja Preta, Tamis Lustri, empresa contratada pela
2T’s, confirmou a dívida da firma de Claudia Leitte, mas tentou minimizar o ocorrido.
“É verdade, o pagamento não foi como o combinado. Houve muito atraso e me prejudicou. Ainda preciso receber cerca de 20% do
valor total, que teria que ter sido pago no ano passado”, disse.
“Tive que vender meus bens porque não tinha opção. Meu nome
foi protestado e tive que usar meus recursos na pós-produção do
DVD. Foi coisa de dois meses de atraso em cada parcela. Acredito
que este mês eles terminem de me pagar e vou conseguir acertar a
minha vida”, contou Tamis, que parcelou em oito vezes o serviço.

Paulo Goulart é homenageado e ganha árvore
com seu nome no Projac
A atriz Christiane Torloni prestou uma bela homenagem ao ator
Paulo Goulart na tarde de sexta-feira (14).
Ao participar da gravação do
'Vídeo Show', a atriz - que é defensora da natureza e famosa por lutar pela preservação da Amazônia
- plantou uma árvore da espécie
flamboyant e no final fez um pedido especial.
'Quero batizar esta árvore e dar um nome a ela. Quero homenagear o nosso querido amigo, o ator Paulo Goulart.'
Zeca Camargo, que plantou a árvore junto com a atriz, apoiou a
reiterou: 'Homenagem perfeita para este grande ator que nos deixou.'
Paulo Goulart faleceu na quinta-feira (13), vítima de câncer no
rim.

Record aposta em Sabrina Sato durante
Copa do Mundo
A Copa do Mundo será de muito trabalho para Sabrina Sato.
Mesmo com a Record sem os direitos de exibir os jogos, a emissora apostará em uma cobertura
paralela.
Segundo Marcelo Silva, superintendente artístico da emissora,
a Record irá envolver, além de
Sabrina, Marcos Mion e Rafael
Cortez na gravação de esquetes e
entrevistas 'leves, despojados e com os torcedores', nas cercanias
dos estádios da Copa.
'Vamos estar em todos os lugares que o Brasil estiver', disse Silva no RioContentMarket, maior evento de audiovisual da América
Latina.
Nesta semana, a Record colocou no mercado publicitário um plano comercial de seu projeto de Copa do Mundo. O plano prevê a
cobertura jornalística do evento. A emissora pede R$ 47 milhões
(na tabela, sem contar descontos) pela cota de patrocínio nacional.

Ex de Ana Maria Braga se casa nos EUA
A fila andou - e muito - para
o ex-marido de Ana Maria Braga,
Marcelo Frisoni.
De acordo com a jornalista Fabiola Reipert, ele se casou nesta
semana com Ana Paula Sestini,

em Los Angeles, Estados Unidos. A lua de mel está sendo nas Ilhas
Maldivas.
Vale lembrar que Ana Maria também já fez a fila andar e engatou
um relacionamento com o empresário Mauro Bayout, de 52 anos.
Ana Maria e Marcelo se separaram em 2013. Frisoni teria recebido R$ 10 milhões na partilha de bens da apresentadora.

Gusttavo Lima se torna piada
O tiro saiu pela culatra, já diz o
velho ditado. Gusttavo Lima exibiu seu sorriso super branco, em
uma foto na internet, e virou alvo
de piadas.
O cantor, que já havia chamado
atenção com o clareamento dental no programa de entrevistas da
apresentadora Marília Gabriela,
do canal SBT, agora ganhou ainda
mais destaque nas redes sociais.
'Bora treinar amores???', escreveu ele, antes de começar seus
exercícios na academia.
Só que mais do que os músculos do cantor, o que mais chamou a
atenção foram o dentes brancos.
'Gusttavo Lima passou Venish nos dentes foi?', perguntou um internauta.
Já outro sentenciou: 'Tá parecendo o burro do Shrek'.

Xiii... Festinha de Ronaldinho Gaúcho acaba
com polícia na porta
A festinha que Ronaldinho Gaúcho deu em sua mansão na Barra
da Tijuca, no Rio de Janeiro, na última quinta-feira (13), não acabou
como todos esperavam.
Isso porque os vizinhos se incomodaram com o volume alto da
bagunça e acabaram chamando a
polícia para conter a baderna.
E ainda tem mais! Antes de os
oficiais chegarem, Ronaldinho foi surpreendido com um grito ouvido do outro lado do muro da residência. Um representante do condomínio ameaçou multá-lo em R$ 2 mil.
Sem papas na língua, o craque, então, teria respondido, segundo o
jornal “Extra”: “Manda a multa que eu pago”.
Vale lembrar que, apesar de Ronaldinho estar morando atualmente em Belo Horizonte, Minas Gerais, ele mantém sua residência no
Rio e costuma reunir os amigos esporadicamente.

Após cinco anos, Justiça inocenta Roberto
Justus de acusação feita por Milton Neves
Chegou ao fim a briga judicial
entre Roberto Justus e Milton Neves, que se arrastava desde 2009. E
quem levou a melhor foi o ex-marido de Ticiane Pinheiro.
O jornalista abriu um processo
contra o empresário-apresentador
alegando que ele havia agido de
má-fé quando o convidou para
apresentar um talk show na Band.
Justus cancelou o projeto somente depois que Neves pediu demissão
da Record.
A Justiça alegou que não encontrou nenhuma evidência de que
Justus agiu de forma incorreta com o comentarista e extinguiu o
processo, livrando o empresário de pagar uma indenização de R$ 70
milhões, de acordo com a revista “Veja”.

Susto! Wanessa escapa de acidente com
árvore em São Paulo
Wanessa passou por um susto,
na tarde da última sexta-feira (14),
ao escapar de um acidente em Barueri, na Grande São Paulo.
A cantora, que está grávida de
seis meses, postou uma foto nas
redes sociais do momento em que
uma árvore caiu em cima de um
ônibus, e aproveitou para contar
que nenhum passageiro ficou ferido.
“Cinco minutos de chuva em Barueri! Ninguém machucado! Graças”, desabafou a cantora no Instagram.
Em turnê por São Paulo, a cantora se apresentará em Sorocaba
neste sábado (15)..
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Revival? Luan Santana reata
com Jade Magalhães
Luan Santana entrou para o time de comprometidos mais uma vez. O cantor, entretanto, preferiu investir em um antigo amor a se
arriscar em uma nova relação.
O sertanejo teria reatado com a ex-namorada Jade Magalhães, de quem estava separado
desde novembro de 2013.
A jovem estaria acompanhando o rapaz nos
shows pelo Brasil, porém, tem evitado ser flagrada na companhia do
cantor, de acordo com o jornal “Extra”.
Jade já teria ido à apresentação de Luan no último domingo (9),
em Campos, Rio de Janeiro, e em outro show no Paraná.
Vale lembrar que após o rompimento dos dois, Bárbara Evans
chegou a ser apontada como affair do cantor.

Fora da grade Globo,
Renato Aragão fará
aparição no SBT
Sem programa na TV Globo após
o fim do “Aventuras do Didi”, Renato
Aragão participará de um programa do
SBT.
O humorista dará um depoimento sobre Carlos Alberto de Nóbrega. "Carlos Alberto não merecia apenas uma praça. Merece uma
cidade inteira para ele", dirá, segundo informou o jornal “Folha de
S.Paulo”.
A aparição de Aragão será exibida no “Programa Eliana”, que
prestará uma homenagem a Nóbrega e ainda contará com a participação de Dedé Santana e Danilo Gentili.

Band contrata Lula e Tite
para palestras
O Grupo Bandeirantes começou, na última
quinta-feira (14), uma convenção de três dias
no World Trade Center, em São Paulo.
O evento tem como intuito reunir representantes da empresa em todo o país e vários convidados.
Entre os palestrantes estão o ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva e o treinador de futebol Tite.

Sertanejo Hudson é internado
em clínica de reabilitação
O cantor Hudson, da dupla com Edson, finalmente reconheceu
que precisava de ajuda e decidiu passar um tempo em uma clínica de reabilitação. O sertanejo foi internado no começo de março
para tratar seu vício em drogas e não tem previsão de alta. "Preciso
me curar e este é o momento decisivo na minha vida. Peço o apoio
e as orações de todos os nossos fãs e amigos. É
uma batalha muito difícil de ser vencida, mas estou determinado", afirmou em um comunicado
oficial.A nota informa ainda que o músico estava lutando há um bom tempo contra o vício.
Com isso, Hudson irá ficar afastado dos palcos
por tempo indeterminado. Edson irá honrar os
compromissos profissionais sozinho, incluindo a
agenda de shows da dupla. O cantor afirmou que
está dando total apoio ao irmão em sua luta contra as drogas. "Além de irmãos, somos amigos,
parceiros e tenho um amor imensurável por ele. Tenho certeza que,
em breve, e com fé em Deus, estaremos juntos novamente."
Em março de 2013, Hudson chegou a ser preso por porte de armas
em Limeira, cidade onde mora com a família. Na ocasião, ele foi
flagrado com um revólver, uma pistola, uma faca, um canivete e um
soco inglês.

Justin Bieber vende sua última propriedade
em Los Angeles
De mudança para Atlanta, nos Estados Unidos, Justin Bieber conseguiu vender a última parte de sua propriedade em Calabasas, Los
Angeles.
A sua mansão foi vendida para a irmã de Khloe Kardashian por
US$ 7,2 milhões (cerca de R$ 17 milhões), mas o astro possuía mais
1,7 acre de terra próximo à residência que foi vendida por US$ 2, 77
milhões (aproximadamente R$ 6,5 milhões).
Segundo o site “TMZ”, o espaço não foi vendido para ninguém
famoso. Bieber estaria ainda procurando uma nova casa em Los Angeles, além da propriedade que planeja ter em Atlanta.
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