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Distribuição gratuita

Circulação: Região Vertente do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Legislativo alerta para prejuízos causados por
demora de município em regularizar Certidão
PÁG.
A
Câmara M. de Manhuaçu realizou a primeira sessão ordinária do mês
na noite de Quinta-feira, 05, com importantes manifestações dos vereadores cobrando obras, serviços e regularidade na Administração Municipal. Sob a presidência de Maurício de Oliveira Júnior, a reunião prosseguiu
de forma dinâmica, com ciência dada a Projetos de Lei e de Resolução, novos
Requerimentos, Moções e Indicações apresentadas pelos vereadores. Também
foi dada ciência ao Plenário do Parecer do Tribunal de Justiça de Minas Gerais
sobre as Contas de 2003 (Prefeito Mário Assad). Entre os presentes a reunião, a Diretora M.
de Cultura, Mariza Klein; o Presidente do Coamma, Vasco Fernando Motta Rodrigues, e o
Presidente do Cons. M. de Promoção da Igualdade Racial, Marco Cabral.
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Biblioteca municipal oferece
conteúdos literários em Braille

A

Biblioteca Municipal
de Manhuaçu, através do Departamento
de Cultura e Turismo, oferece uma oportunidade para
os deficientes visuais entrarem no mundo da literatura.
Através de convênio com a
Fundação Dorina Norwill, a
entidade conta com um vasto acervo de livros
em braile, os quais
são
disponibilizados para consulta e
empréstimos em sua
rede de biblioteca.

Presidente Maurício Júnior e Vereador Eli de Abreu mostram comprovante de que, até aquela
data, município ainda se encontrava com certidão irregular no CAGEC.

PÁG.

6
11º Batalhão comemora os
239 anos da PMMG PÁG.
6
FERNANDÃO - GRAZY - KAKA
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EDITORIAL

A construção lenta da
democracia brasileira

Os problemas brasileiros são tantos, que mesmo com a Copa do Mundo
muitos estão desmotivados, a corrupção de políticos que detém poder e
que deveriam dar exemplo e manter a ordem, mas são os primeiros a defenderem a impunidade, a violência virou uma epidemia e se espalhou por
todos os lugares, a intranquilidade chegou até ao campo, a droga invade
os mais modestos recantos de nosso país e é lamentável ouvir as grandes
mentiras de autoridades que comandaram o país, em dizer que o SUS do
Brasil é modelo, em uma pesquisa realizada em 45 países o Brasil ficou em
último lugar. A saúde está falida e milhões de brasileiros nem passam perto
do sistema de saúde porque já perderam a esperança e preferem recorrer a
medicina alternativa. Outro dia vi uma mulher mãe de três filhos que vive
com muita dificuldade, pois vive só e têm que trabalhar para sustentar
seus filhos, ficou doente, os vizinhos levaram-na ao posto de saúde, foi
examinada e o médico receitou alguns medicamentos, deu tristeza ao ver
aquela mulher chegando à farmácia para comprar os medicamentos, quando
o balconista pegou sua receita e ao dar o preço no valor de R$ 185,00, a
mulher sem falar nada pegou a receita saiu e parou por alguns minutos na
calçada, pegou a receita, a rasgou e foi embora, pois ela dispunha apenas de
R$ 55,00, e com isso cada dia mais pessoas se afastam do SUS, imagina o
que seria se milhões de pessoas desiludidas continuassem a procurar a saúde
do Brasil, que segundo o ex-presidente Lula é referência. Na realidade de
alguns anos para cá os nossos governantes não tem dado bom exemplo, ao
ponto de milhares de brasileiros se revoltarem contra a Copa do Mundo,
nem é preciso detalhar, é de conhecimento
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de todos os motivos pelos quais o povo
contato@jm1.com.br
está descontente com o “Padrão Fifa”. Às
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vezes a corrupção, o descaso e a repressão
causam a revolta do povo e a guerra civil,
como acontece em alguns países, o povo é responsável pela escolha dos
governantes e se não houver uma mudança de rumo, poderá desencadear
uma revolta que ninguém sabe as consequências, é só observar os países em
guerra para entender porque o povo se revolta. Quando vi aqueles comícios
pelas Diretas Já, em 1984 eu fiquei com medo e pensava que poderia haver
uma retaliação e uma desorganização social e até uma guerra civil, mas
tudo correu com muita tranquilidade, o nosso presidente João Figueiredo
cuidou de afastar os militares mais exaltados, encaminhou anistia e vieram
as eleições. Defendíamos um ideal, defendíamos as pessoas que julgávamos
heróis como os líderes das Diretas Já, e alguns sindicalistas metalúrgicos
do ABC paulista. Aqueles nossos heróis de então, hoje são os principais
corruptos que se apossam dos nossos impostos. Então o que pensar? Numa
ditadura, poucos tem o poder e mesmo que todos roubem são menos a roubar. Agora na nossa democracia, o rendimento total de um deputado pode
chegar a R$105.000,00. E quantos deputados existem? Enquanto nossos
pobres morrem nos hospitais porque não há médicos. Ouvimos todos os dias
pessoas falarem “hoje eu prefiro uma ditadura honesta a uma democracia
corrupta” (quem diria!). Aqui uma pequena análise dos prós e contras de
cada regime. No regime militar, os estudantes entravam uniformizados e
em filas cantado o Hino Nacional, havia dentistas, médicos, merenda e
uma educação de qualidade, os alunos tinham respeito pelos professores.
Os alunos iam e voltavam da escola sem medo, e com um salário
mínimo era possível cumprir os itens que manda a constituição que são:
alimentação, habitação, educação, saúde e lazer. Não se via traficante
sendo televisionado, andando pelas ruas com armas pesadas, eles não
existiam ou simplesmente não sobreviviam. Em contra partida não
podíamos falar mal do governo. Na democracia temos o direito de falar
mal ou bem de quem quer que seja, mas não temos o direito de ir e vir
com segurança, o povo não têm direito a educação, saúde, habitação e
cidadania, pois só se forma cidadãos de bem quem tem uma boa formação
escolar e familiar. Itens que estão em processo de extinção na democracia
brasileira. Mas há uma luz no fim do túnel, este ano haverá eleições e
o povo poderá escolher entre continuar como está ou mudar o rumo do
Brasil. Não negocie seu voto!
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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
Depois que fiquei sabendo que o
TSE não fará testes nas urnas, fiquei
preocupado, será que nosso sistema é
seguro? Após a copa entraremos em
campanha eleitoral, e o que tenho lido
sobre isso não tem me agradado, várias
autoridades e lideres já manifestaram
dúvidas quanto a segurança dos votos
e apesar do MPF em SP comprovar
que votação eletrônica é vulnerável,
ninguém fez nada.
O que se pode esperar do processo
eleitoral brasileiro, depois que o Ministério Público Federal em São Paulo
admitiu, oficialmente, que o sistema
atual de votação eletrônica é falho, não
pode garantir o sigilo do voto e nem
a integridade dos resultados das eleições? A resposta é: NADA! Pelo menos
no que depender do Tribunal Superior
Eleitoral que este ano resolveu não
fazer nenhum teste de segurança das
urnas antes da eleição de outubro. O
presidente do TSE, José Antonio Dias
Toffoli, deve explicações públicas
sobre tal omissão.

O pleito deste ano está antecipadamente sob suspeita. O procurador
federal Pedro Antônio Machado, em
São Paulo, produziu um parecer baseado em relatório de pesquisadores da
Universidade de Brasília – que identificaram vulnerabilidades no processo
eletrônico de votação. O gravíssimo
problema agora está nas mãos do
procurador regional eleitoral André de
Carvalho Ramos. Burocraticamente,
ele tem a obrigação de enviar o caso
ao Tribunal Regional Eleitoral de São
Paulo. Na sequência, o TRE-SP tem de
mandar o relatório ao TSE. O problema
é que, na instância máxima da Justiça
Eleitoral, nada será levado em conta
ou apurado.
Em 2012, uma equipe de técnicos da
Universidade de Brasília (UnB) simulou uma eleição, em audiência pública
do TSE, na qual ficou demonstrada a
fragilidade do processo. O professor
de computação Diego Aranha, hoje
trabalhando na Unicamp, descreveu
ao jornal O Globo como foi o trabalho:

“No teste, o TSE abriu o código de
programação do software da urna e nos
deu cinco horas para analisar mais de
10 milhões de linhas de programação.
Em menos de uma hora descobrimos
a equação usada pelas urnas para
embaralhar os votos que ela registra
e, para provar isso, simulamos uma
eleição com 475 votos e, em seguida,
ordenamos os votos que foram registrados nela. Resumindo: achamos um
erro banal do sistema”.
Pesquisadores querem fazer testes
realistas e sem restrições impostas pela
burocracia do TSE. Estranhamente,
no Brasil, não existe transparência
suficiente para isto. Assim, o resultado eleitoral se configura em dogma
inquestionável. No momento em que
o partido no poder corre alto risco de
perder a eleição, torna-se ainda mais
suspeito qualquer impedimento para
assegurar a total lisura do processo
eletrônico.
Paulo Roberto de Santana
do Manhuaçu
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Dizem por ai
Dizem por aí que é comum em campanhas eleitorais, os
candidatos escolherem líderes para apoiá-los, que lhes tragam votos, sobretudo da comunidade em que eles estão inseridos. Nesta eleição não é diferente e esta prática se refletirá
sempre enquanto não mudarem a legislação. Assim os candidatos expõem suas propostas e as divulgam não só por meios
de publicidade como televisão, jornais e outros, mas o principal meio de divulgação, são os famosos cabos eleitorais, que
por um motivo ou outro levam a mensagem de seu candidato
diretamente aos eleitores.

Grande expectativa
para o início da copa

Na próxima quinta-feira começa
a Copa do Mundo realizada em terras brasileiras e tem sido grande a
expectativa do povo, uns um pouco
desiludidos e outros entusiasmados
pelo feito de ver a realização do
maior espetáculo do futebol mundial em nosso país. Os moradores e comerciantes de Manhuaçu começam a se animar
e preparar para a copa, muitos comércios já estão enfeitados
e algumas ruas e praças decoradas, o verde, o amarelo e o
azul colorem boa parte da cidade, carros já exibem a bandeira do Brasil e todos juntos iremos torcer pelo Brasil em
clima de euforia rumo ao hexacampeonato.

Passarelas de Manhuaçu

Construída há bastante tempo
pela Prefeitura de Manhuaçu
a passarela do bairro Bom Jardim, está precisando urgentemente de reforma, pois a ação
do tempo, do uso e de vândalos,
deterioraram
gradativamente
esta importante ligação entre os
bairros Bom Jardim e Vila Deolinda. A passarela está com as telas de proteção danificadas
em vários pontos, e a ferrugem corroendo. Outro agravante,
é que não existe iluminação e o local é muito utilizado, inclusive por usuários de drogas. São muitas as reclamações
que chegam a nossa redação, e não é a primeira vez que falamos do assunto. Alertamos a Administração de Manhuaçu
em nome dos moradores e usuários da passarela e pedimos
melhorias no local.

População insatisfeita
com trabalho do saae

Cada dia que passa as reclamações só aumentam: buracos,
falta de água, insatisfação constante dos munícipes da cidade.
Além disso, eles cavam buracos
e não cobrem com o calçamento devido, existe no bairro Bom
Jardim, um buraco, próximo
a passarela, que há anos ele está ali sem ser recuperado, e
quando chove os pedestres precisam desviar e passar na beira do asfalto, devido ao acúmulo de barro, onde o buraco foi
cavado, não sabemos o porquê disso, mas queremos uma solução, pois não é somente naquele local que aconteceu isso,
constantemente o SAAE cava buracos necessários às suas
obras, e infelizmente demora um bom tempo para arrumar e
tem lugar que espera por recuperação até hoje.

Inclusão de portadores de
necessidades especiais

A inclusão das pessoas portadoras de necessidades especiais na sociedade atual, significa torná-las participantes da
vida social, econômica e política, assegurando o respeito
aos seus direitos no âmbito da Sociedade, e tem sido cada
vez mais cobrada. Hoje, não podemos fazer como antigamente em que as famílias chegavam a escondê-las da convivência com outros, isolando-as do mundo, mas ainda hoje
existe um pequeno preconceito com os portadores de ne-

cessidades especiais. Eles merecem nosso
carinho e atenção. Por esse motivo vários
países já criaram leis que protegem e melhoram a qualidade de vida e preveem a
inclusão social. É preciso nos solidarizar
e denunciar qualquer tipo de agressão ou
maus tratos, ajudando a contribuir para
uma sociedade melhor, mais justa e solidária. Com a obra
em andamento no centro de Manhuaçu, está sendo dada
atenção a nova legislação que exige do poder público a facilidade de locomoção para todos.

Um povo bem educado sabe
exigir seus direitos

Muitos jovens hoje em dia não buscam o conhecimento, e
a maior parte da população brasileira não fala nem o próprio
idioma corretamente e a culpa maior são dos nossos governantes, que preferem um povo que desconhece seus direitos.
Estamos assistindo o grande investimento na Copa do Mundo, inclusive com grande desvio de verbas e corrupção, se o
povo brasileiro tivesse mais conhecimento por certo iria cobrar do governo uma melhor distribuição de renda e melhor
aplicação de recursos na educação e saúde, que atualmente é
o que mais falta em nosso país. O povo não quer mais circo e
pão, quer participar das riquezas do país e consequentemente
uma boa aplicação de recursos, os impostos os quais somos
cobrados são altíssimos e praticamente não temos retorno,
nossos impostos são aplicados em outros setores e em alguns
casos surrupiados na mão grande que desvia nosso dinheiro
para aproveito próprio. Estas práticas brasileiras tem deixado
o nosso povo completamente desmotivado. Como tudo tem
limite nossos governantes terão que mudar suas atitudes ou
enfrentarão novamente a revolta do povo. O conhecimento
muda as expectativas e consequentemente as atitudes dos governantes, quanto maior o conhecimento, maior a cobrança
do poder público e dos candidatos ao cargo público, melhorando assim o Brasil.

Dizem que desde dezembro de 2013 o alcance orgânico
das publicações das páginas do Facebook é praticamente
ridículo. O que publicamos em uma página nesta rede social só é visto por uma porcentagem muito pequena de seus
seguidores, o que vem permitindo que milhares de estratégias de divulgação de conteúdo no Facebook tenham que
ser reavaliadas completamente.
O fato é que para alcançar mais seguidores temos que
conseguir que comentem, marquem “curtir” e compartilhem o que enviarmos (e o Facebook vai aumentando a
porcentagem inicial).
Há pessoas que estão passando até 10 horas no Face,
compartilham centenas de conteúdo, sem nenhum critério
e isso tem gerado preocupação, outra preocupação tem sido
por parte dos seus familiares, e essa atitude vem gerando
muitas críticas, muitas perguntas, e agora no Facebook responderam. Com um amplo artigo. https://www.facebook.
com/business/news/Organic-Reach-on-Facebook.
O motivo principal pelo qual o alcance do conteúdo foi
reduzido é a quantidade de conteúdo existente. Comentam
que em média, quando um usuário entra no Facebook, poderia ver 1.500 atualizações novas de amigos e páginas que
seguem, um número tão grande que é impossível mostrá-lo
no mural de cada usuário.
Aí entra o segundo motivo: um algoritmo que determina
automaticamente o que pode ser interessante para cada um,
baixando de 1.500 a 3000 posts (em média) para cada usuário. Quer dizer, o usuário do Facebook, ao entrar em sua
página, só vê 20% do que em teoria está disponível para sua
leitura. Este algoritmo se baseia em milhares de variáveis
diferentes que analisam cada texto para determinar se pode

ou não ser interessante para cada usuário, levando sempre
em conta que é buscada a maior interação possível.
Para responder a pergunta relacionada ao motivo pelo
qual não é mostrado tudo ou porque o próprio usuário não
cria seu filtro, respondem que está provado que isso não dá
certo, que as pessoas não têm tanto tempo para navegar por
1500 histórias diferentes toda vez que entram no Facebook,
motivo pelo qual continuam apostando pelo algoritmo antes
mencionado.
Prometem que esta redução do alcance orgânico não está
relacionada com dinheiro e sim em obter mais interação, e
asseguram que muitas plataformas web estão diminuindo o
alcance orgânico precisamente pela quantidade de conteúdo
publicada, muito maior que antes, por ter que competir com
textos de todo tipo e de todas as fontes imagináveis.
Outra pergunta típica é em relação ao valor dos fãs. Sobre
isso, Facebook diz que sim, que os fãs da página têm valor,
e explica os motivos:
- Os fãs fazem nossos anúncios mais eficazes. Quando
um anúncio tem o contexto social (alguém vê que um amigo
curtiu algo) podem aumentar até uns 35% as vendas online.
- Os fãs tornam os preços dos anúncios mais baixos. “Os
anúncios com contexto social são sinal de boa qualidade do
anúncio, e conduzem a melhores preços”.
- Pode ´conhecer melhor os fãs – o lugar onde vivem,
seus gostos e interesses – para tomar decisões para chegar
a novos clientes.
- Os fãs dão credibilidade a seu negócio
O artigo é bastante completo, porém, deixa algo claro:
uma boa quantidade de fãs não é útil para qualquer negócio
e sim para quem vende, anuncia e analisa dados de clientes.

Doação de rins e córneas da jovem
Natália ajudam quatro vidas

O assunto que comoveu toda a região foi a reação de uma
família vítima de um grave acidente no último sábado, em
que uma das vítimas, uma jovem de 16 anos, acabou vindo
falecer após ocorrer morte cerebral. Uma difícil decisão,
mas em prol da vida foi a de doar os órgãos que ainda viviam na jovem. Uma decisão louvável.
Equipes de médicos especializados de Belo Horizonte rapidamente conseguiram chegar a Manhuaçu através de helicópteros do Corpo de Bombeiros e em um trabalho emocionante conseguiram fazer a retirada do coração, fígado,
rins e córneas de Natália e seguiram novamente para Belo
Horizonte, onde pacientes esperançosos faziam planos para
a continuação de suas vidas.
Uma das mais esperançosas, uma garota de 13 anos, esperava pelo coração da jovem Natália. Infelizmente, devido
as várias complicações do acidente, o coração e o fígado
estavam impossibilitados de captação e a garota que viu
nesta oportunidade um último suspiro na doação, também
sofreu complicações e não resistiu. Foi uma espera muito
aguardada, foram mais de quarenta dias e um alento veio
com o coração de Natália.
Apesar de se tratar uma história triste, uma parte feliz se
desdobrou ao saber-se que quatro outros pacientes puderem se alegrar com a utilização dos rins e córneas transplantados. No mundo em que vivemos hoje, lições como
essa são raras e apesar da tristeza da perda de uma pessoa,
ainda assim, um ato de solidariedade acabou ajudando ao
próximo.
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Tri-Objetiva - 100
Celso de Medeiros Costa (*)
"Quem quiser manifestar não pode prejudicar a Copa"
presidente Dilma Rousseff afirmou a jornalistas em Jati (CE)

DILMA DESPENCOU DEZ PONTOS
DESDE FEVEREIRO
Análise das pesquisas
realizadas pelo instituto
Datafolha, entre fevereiro
e junho, mostram que a
direção do PT tem motivos
para andar preocupada.
Desde os 44% das intenções de voto registrados em fevereiro até a pesquisa
realizada entre terça (3) e quinta (5), Dilma caiu dez
pontos percentuais. Em abril registrou uma queda,
para 38%, e a tendência seguiu em maio, para 37%,
até os 34% de junho.
QUEDA BRUSCA
Estudo do especialista Murilo Hidalgom com base no
Datafolha, indica que Dilma caiu 9 pontos na região
Norte somente de maio para junho.
TENDÊNCIA NACIONAL
A tendência de queda de Dilma se verificou também
nas regiões Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste (4
pontos). No Sul, caiu menos: 2%.
QUEDA LIVRE
A queda acentuada de Eduardo Campos no Datafolha deixou o PSB borocoxô. Com 7%, ele está empatado com Pastor Everaldo (PSC).
SIMPLES ASSIM
Dilma, eterna carrancuda, se diz surpreendida com
o “mau humor” contra a Copa. É que as graças prometidas por “São” Lula acabaram.
GRUPO QUER EXPOR PEIXES
MENOS GRAÚDOS NA CPI
Um grupo de senadores, deputados e advogados,
que negociam a “blindagem” de presidentes de grandes empreiteiras na CPI Mista da Petrobras, combinaram oferecer “carne aos leões”, vazando denúncias contra outros parceiros da estatal. O objetivo é
tirar do foco os donos de empresas como Odebrecht,
OAS, Queiroz Galvão, Camargo Corrêa etc. e negócios como a refinaria superfaturada de Abreu e Lima
(PE).

ALIANÇA NO CEARÁ
Estão adiantados os entendimentos para que o
senador Eunício Oliveira
(PMDB-CE), candidato
favorito ao governo do
Ceará, disponibilize seu palanque ao presidenciável
Eduardo Campos (PSB).
OUVIDOS DE AÇO
Quem duvidava do declínio da popularidade da presidente Dilma Rousseff deve ter ficado impressionado
com o coro impublicável da torcida contra ela, ontem,
no jogo da seleção.
NA MARCA DO PÊNALTI
É de segunda divisão o time de 11 governantes latinos, africanos e do Qatar na abertura da Copa com
Dilma, liderados pelo “goleiro” Ban Ki-Moon, da ONU,
surdo a vaias após bolo de folha de coca boliviana.
QUEDA DE BRAÇO
Impedida pelo próprio partido de disputar a reeleição,
a governadora potiguar Rosalba Ciarlini acusa o senador José Agripino, presidente do DEM, de trocar o
governo pela reeleição do filho, deputado Felipe Maia.
DESFALQUE
A festa junina da creche Canarinho, na quarta (4), em
Brasília, já não conta com sua grande atração: a filha
de José Dirceu, hoje com 5 anos. Não vê-la, aliás, é
o maior motivo de abatimento do ex-ministro de Lula.
BRIGA TOCANTINENSE
O confronto entre o ex-governador Siqueira Campos
e a senadora Katia Abreu (PMDB) agita a política de
Tocantins. Ele é acusado de tentar destruí-la, e Katia
segue candidata à reeleição, sem temê-lo.
BEM OU MAL, FALEM
Coordenador do núcleo digital do senador Aécio
Neves (PSDB-MG) à presidência, Xico Graziano se
reuniu com a bancada tucana para pedir empenho
nas citações do nome do presidenciável nas redes
sociais.

ESTÁ DIFÍCIL

PENSANDO BEM…

O grupo, pago a peso de ouro, concorda com a dificuldade de blindar a operação da compra superfaturada da refinaria de Pasadena, nos EUA.

…sexta (6) foi o Dia D da Segunda Guerra na Normandia. Na quinta (12) será o Dia D de Dilma no primeiro turno.

HIPERFATURAMENTO
Estimada em R$ 3 bilhões, a obra da refinaria de
Abreu e Lima já custou mais de R$ 20 bilhões e ainda está longe de ser concluída.
AGORA VAI
A estatal EBC, que transmite a TV Brasil “do Lula”,
audiência zero, gastou R$ 2,3 milhões com seu próprio centro de transmissão na Copa.
VIRANDO SUCO
Petistas passaram o dia mal humorados, ontem,
com nova queda e a alta rejeição de Dilma atestados na pesquisa Datafolha. O desgaste faz a
credibilidade da presidenta virar suco, dizem seus
marqueteiros.

Poder sem Pudor
BENGALADA CATARINENSE

A senadora Ideli Salvatti (PT-SC) tentou convencer os catarinenses
que é um amor de pessoa,
na sua campanha para
governadora, este ano.
Não deu certo: ficou em
terceiro lugar. Pudera.
Certa vez, ela chamou de
“senador da bengalinha”
o tucano Leonel Pavan
(SC), que ficou indignado com o desrespeito às seqüelas de uma
cirurgia em sua perna direita. Ele deu o troco:
- Eu acompanhei a recuperação médica da senadora com a coleira cervical e nem por isso a chamei de “senadora da coleira” ou
“do cabresto”.

Outro ótimo escritor,
na região!
1- Distante o escritor?
2- Importante ao leitor??
3- Desafiante pro divulgador???

1 - Apresentação – § No sábado,
dia 31 do 5, conheci o teófilo-otonense Elmo Notélio (*12/1/1947).
Foi naquele dia, já noite, no templo
da Igreja Presbiteriana do Brasil
Nova Jerusalém, em Frei Inocêncio/
MG, cidade que, embora mais perto
da Governador Valadares (Leste de
Minas), parece ter mais influência
da Teófilo Otoni (NE mineiro), até pela carne-de-sol. § Na
noite sabatina, eu fora prelecionar no encerramento do mês
do lar e da família. Ao invés de uma cátedra, prepararam-me o púlpito que, como é sabido, fica em plataforma. Daí,
vê-se melhor as pessoas. Logo, vi um varão moreno prestar
atenção à pregação. § Após, no vestíbulo do templo, pessoas me cumprimentavam e parabenizavam-me pela pregação, incluso o membro da Academia de Letras de Teófilo
Otoni, que disse ter gostado do meu Português – mormente
o uso de ênclise! (que gosto!) – ... mas, eu é que iria gostar
de sua obra!! Mostrarei não imediatamente, mas, mediatamente!!!...
2 - Apreciação – § Durante a pregação,
mostrei que, para se casar, tem-se de deixar pai e mãe (alguém!... logo, também,
algumas cousas e causas!!!), e, que, na
vida, temos de deixar algo/alguém/algumas cousas; temos de renunciar. Com isso, quase disse
que, há mais de 15 anos, conscientizei-me que estou mais
para escolher o que não fazer que o que fazer, já que as
opções no mundo de hoje e na idade que eu alcançara me
levavam a isso. Inclusive, iria falar como, especialmente
nos últimos anos, e, muito especialmente, no quatriênio,
triênio e biênio, até por gostar de ler e fazê-lo rapidamente,
livros, revistas e afins têm chegado, mais, para eu ler. Aí,
por gostar de ler, leio logo. Quase falei que tenho escolhido
o que não ler, e, sobretudo, que já estão me cansando tantos empréstimos. § Graças a Deus, não falei tal, pois isso
poderia ter impedido o acadêmico Notélio de me emprestar
seus livros, e/ou eu iria ficar constrangido ou/e deixado-o
assim. § Acima disso, isso iria me deixar sem seus livros,
que por mim foram sobejamente apreciados.
3 - Avaliação – § Mesmo que em domingo eu me envolva mais com cousas
espirituais e eclesiais (ou da Igreja, especificamente da igreja local!), após a leitura
da Bíblia, de manhã, na tarde ou na noite
do dia 1º do 6 eu comecei a ler 1 dos 5 livros do escritor Elmo!!! Mas, pela apertura
do dia, ou/e por estar cansado, deixei para
2ª, 2 do 6. E, na tarde e noite desse dia,
li o “Mundo Podre” (4ª edição, 1999), e o “Mundo Podre
II – A Encruzilhada” – (3ª ed., 2007). Na terça, 3 do 6, de
manhã (antes, durante e após reunião de pastores daqui de
Governador Valadares/MG), e, de tarde, li o 3º volume –
“Sublime Sacrifício” (3ª ed., 2007) –. Ainda na tarde dessa
terça, li o 4º e o 5º – “Preconceito” (2007) e “Pedofilia” (2ª
ed., 2010) –. E, na noite da mesma terça, li o 6º – “Bully”
(2012) –. § Digo que, mesmo discordando de posicionamentos dele, a forma dele escrever e descrever a cena acena como um bom autor, valendo a pena conhecer sua obra.
Sobra muito pr´eu dizer... § Precisamos deixar preconceitos, pois, mesmo não concordando em tudo com autores,
suas obras somam... (Pra falar nisso, semana que vem direi
do livro que li na última 5ª, em quase 3 cidades...)...
1- Tão mineiro Nordeste!
2- Mão com norte, do Leste!!
3- Não só pra região/pessoa Agreste!!!
(*) O articulista é graduado em Teologia e pós em História Eclesiástica livres, e
graduando e pós-graduando, pelo MEC.
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Nailton Heringer presente no
7° Encontro Nacional de Mocoticlistas
Diretora de Cultura de Manhuaçu, Mariza
Helena Klein, também esteve presente

"Sucesso total de público".
Foi assim que definiu o presidente da Associação de Motoclubes de Manhuaçu e Região
(AMMAR), André Amaral,
após três dias do 7° Encontro
Nacional de Motociclistas. O
evento, que teve o apoio da
Prefeitura de Manhuaçu, foi
realizado no Parque de Exposições da cidade e reuniu mais
de cinco mil pessoas por dia.
A estrutura do evento contou com exposições de motos,
praça de alimentação, camping coberto com chuveiro
quente e café da manhã. Além
disso, o público acompanhou
shows com as bandas Creedance Cover, Banda Comodors, Banda Rizzi Metálica,
Banda Road Cross.
O evento ainda contou com
uma campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis, que serão doados a instituições de caridade, e sorteio
de prêmios.
SUCESSO: Para o presidente da AMMAR, André
Amaral, o 7° Encontro Nacional de Motociclistas superou

todas as expectativas. "Recebemos 360 motoclubes de
todas as partes do Brasil. Geralmente, este tipo de evento
recebe na faixa de 180 a 200.
Todo o estado comentou sobre os três dias de festas aqui
em Manhuaçu. Estamos muito satisfeitos e felizes com o
resultado de tanto trabalho",
comemorou.
Presente no sábado (31), o
prefeito de Manhuaçu, Nailton Heringer, prestigiou o
evento e foi homenageado.
"Fico feliz em receber tantas pessoas que vieram e tão

longe. Manhuaçu é uma cidade de gente ordeira, pacata
e sempre recebe bem quem
vem nos visitar. Aproveitando a oportunidade, sintam-se
convidados para o 8° Encontro Nacional de Motociclistas
no ano que vem. Faremos
uma festa ainda melhor", garantiu o prefeito.
A diretora de Cultura de
Manhuaçu, Mariza Helena
Klein, também foi homenageada e agradeceu o carinho
dos motociclistas.
Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu

Assinado TAC do canil municipal

Coordenadora da Vigilância Ambiental comemora assinatura.
"Depois de muito estudo, vamos dar dignidade aos cães e gatos"

Um tempo novo para o Canil
Municipal. É assim que a Prefeitura de Manhuaçu encara a
assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC)
com o Ministério Público, que
visa melhorias e padronização
do atendimento aos cães e gatos do município. Após anos
de estudo, finalmente a administração poderá dar dignidade
aos animais, que tem seus direitos previstos em lei.
A coordenadora da Vigilância Ambiental, Emilce Estanislau Muniz, comemorou a assinatura do TAC. Segundo ela,
o documento foi construído ao
longo de quase um ano. Neste
período, foram realizadas reuniões e estudos para melhor
adequar o Canil Municipal.
"Fizemos levantamento do
que poderia ser feito pelo município para atender grupos de
proteção dos animais, a sociedade em geral e principalmente
a dignidade dos cães e gatos".
O que inviabilizou uma rápida solução para o problema

foi a falta de recursos. Havia
vontade por parte da administração municipal em resolver
os problemas, porém não havia tempo hábil, muito menos
dinheiro. A partir da assinatura do TAC, um projeto de
lei deverá ser encaminhado à
Câmara Municipal para que
os vereadores possam votar e
possivelmente aprovar.
Outro detalhe é que as readequações do Canil não estavam previstas no orçamento
da Prefeitura para este ano, dai
a importância de um entendimento com os legisladores
para que aprovem suplementação orçamentária. "Não temos
recursos nem do Governo Federal, nem do Governo Estadual. Por isso precisamos de
um prazo para que cumpramos
com tudo o que se pede no
TAC. A maioria das mudanças
deverá ser feita em um ano",
explicou Emilce.
O TAC: O Termo de Ajustamento de Conduta firmado
entre o Ministério Público e o

Município prevê uma série de
ações. Dentre elas a realização de concurso público para
provimento de vários cargos,
como médico veterinário, motorista, zelador e auxiliares
de limpeza. Já entre os recursos materiais estão incluídos
viatura, luvas, laços de contenção, gaiolas, focinheiras e
outros.
Dentre as ações previstas,
destaque para reforma e ampliação física do Canil para
receber maior quantidade de
animais, reforma e ampliação
da sala de cirurgias para atender cães e gatos. "O importante é que o MP e a Prefeitura se
entendeu e deixaram claras as
reivindicações, as ações que
devem ser feitas e os prazos a
serem executados. Cabe agora a nós, como representantes
do Poder Público, cumprimos
com o que foi acordado", concluiu Emilce.
Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu
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Paulo Altino cobra regularização
de certidões e obras da Prefeitura

Durante a sessão ordinária
desta Quinta-feira, 05, Vereador Fernando Gonçalves Lacerda (Fernando do Fórum)
quer que o Plano de Cargos
e Salários do Município seja
reformulado o mais rápido
possível. Ele manifestou sua
preocupação com a remuneração dos servidores, como
é o caso da reclamação feita
por motoristas do município
quanto ao baixo salário.
Como protesto, Fernando afirmou que não votará
qualquer Projeto do Executivo Municipal, enquanto o
Prefeito não criar Comissão
para reformulação deste documento. “Quando fomos
candidatos, evidenciávamos
que era preciso ser reformulado o Plano de Cargos e Salários dos Servidores, e, até o
momento, nada foi feito pelo
Executivo, pelo Prefeito Nailton Heringer.
Nós já fizemos inúmeros
pedidos, Indicações, Requerimentos e conversamos várias
vezes. Já foi feito o edital para
o Concurso Público, com o
número de vagas e não se discutiu, em qualquer momento,
a situação do plano de cargos
e salários. Embora não estejamos levantando a bandeira
de qualquer categoria, têm
motoristas do município ganhando R$ 800,00 mensais.
Isto é absurdo, é inadmissível. A reformulação deste
documento realmente viria
contemplar os servidores efetivos, fazendo com que eles,

Vereador Paulo Altino cobrou
eficiência da Prefeitura.

por meio de estudos, qualificações e avaliações de desempenho satisfatório, tivessem
um ganho remuneratório
em seu salário superior aos
demais. É algo que já acontece nos Governos Federal e
do Estado. Em Manhuaçu, o
plano de cargos e salários está
muito defasado. Então, a decisão que tomei é que, a partir
de hoje, não votarei qualquer
Projeto do Executivo, enquanto a Prefeitura não criar
uma comissão para estudar
esta questão.
É uma decisão minha e
que não tem nada a ver com
os demais vereadores. Abrirei
exceção em situação urgente,
em que a população venha
a ficar prejudicada. É uma
forma de protesto contra a
Administração que não está
nem ai para o servidor, nem
com esta Casa Legislativa, e

muito menos com o povo que
a elegeu com uma ampla vitória no município”, esclareceu
Fernando.
Saúde: Fernando Lacerda solicitou da presidência
o envio de Requerimento de
Convocação ao Secretário M.
de Saúde, para que o mesmo
esclareça sobre problemas
que vêm ocorrendo no setor
e explane sobre as medidas
tomadas.
Quebra-molas: O Vereador solicitou, mais uma vez,
a instalação quebra-molas na
cidade, em locais que apresentam riscos elevados de
acidentes de trânsito, como
na R. Capitão Rafael (centro),
na R. Monsenhor Gonzalez
(próx. à Capela Velório) e na
R. Silas Pacheco (B. Colina) –
onde alguns motoristas têm
descido a ladeira em alta velocidade. Fernando mencionou
o grave acidente ocorrido nos
últimos dias, na R. Cap. Rafael, entre ônibus e pick-up, em
que um dos motoristas ficou
muito ferido, além do risco
real daquele ônibus ter capotado ribanceira abaixo, o que
ocasionaria consequências
ainda piores para este sinistro.
O Presidente Maurício Júnior lembrou que a colocação
de quebra-molas na R. Luiz
Cerqueira (descida do sinal),
solicitada por ele há mais de
um ano, reduziu consideravelmente os riscos de acidentes no local, e ressaltou a
necessidade de a Prefeitura
atender ao pedi

Retificação

Na reportagem “Vereador denuncia transtorno vivenciado por família em funeral no
Domingo”, no 2º parágrafo, onde lê-se “O Vice-presidente Anízio Gonçalves de Souza
comentou que teve conhecimento da situação e que na ocasião pediu providências à Maria Lúcia Machado....”, leia-se “O Vice-presidente Anízio Gonçalves de Souza comentou
que teve conhecimento da situação e que na ocasião pediu providências à Lúcia Helena
Dornelas Fagundes (Setor de Secretaria Geral e Patrimônio – Prefeitura)...”.
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11º Batalhão comemora os 239 anos da PMMG

Fotos: Geilson Dangelo

Manhuaçu/MG. Aconteceu nesta quinta-feira, cinco
de junho, às oito horas da
noite a solenidade de comemoração dos 239 anos
da Polícia Militar de Minas
Gerais. A cerimônia foi realizada no pátio do 11º Batalhão da PM em Manhuaçu.
O evento foi marcado pela
presença do comandante do
11º BPM Tenente Coronel
Wanderson Santiago Barbosa, do subcomandante
Major Jeferson Vitor Apolinário, do prefeito de Manhuaçu Nailton Heringer
e de outras autoridades do
Município e região. Os alunos do Colégio Tiradentes
e da Guarda – Mirim também abrilhantaram o evento
mostrando o quanto os jovens reconhecem o valor do
trabalho da Polícia Mineira.
Na ocasião vários Policiais Militares da ativa e do
quadro de reservas foram
agraciados com medalhas e
certificados. O comandante do Batalhão fez a entrega de certificados aos onze
Militares transferidos para
a reserva nos últimos doze
meses.
Durante a cerimônia
aconteceu a entrega da
Medalha de Mérito Militar
que é classificada em graus
bronze, prata e ouro e destina-se àqueles que, satisfeitas
as condições previstas no
regulamento, tenham completado, respectivamente,
dez, vinte e trinta anos de
efetivo serviço. As Medalhas de Bronze foram entregues a oito Policiais do 11°
Batalhão e as Medalhas de

Prata foram entregues para
dez Militares.
A Polícia Militar ao longo destes 239 anos de existência procurou estabelecer uma parceria com a
sociedade mineira, no objetivo de unir forças para
garantir a paz e a segurança
aos cidadãos de bem. Anualmente, a polícia militar
de Minas Gerais procura
distinguir e agraciar pessoas e entidades que tenham
contribuído para o aprimoramento e a eficiência dos
trabalhos da corporação,
no cumprimento de sua
missão constitucional. Por
indicação do 11º batalhão,
a Polícia Militar concedeu
o Diploma de Colaborador Benemérito a dez civis, dentre eles advogados,
empresários, o Delegado
Regional de Manhuaçu e a

A Biblioteca Municipal
de Manhuaçu, através do
Departamento de Cultura e
Turismo, oferece uma oportunidade para os deficientes
visuais entrarem no mundo da literatura. Através de
convênio com a Fundação
Dorina Norwill, a entidade
conta com um vasto acervo
de livros em braile, os quais
são disponibilizados para
consulta e empréstimos em
sua rede de biblioteca.
Segundo a diretora do Departamento de Cultura e Turismo, Mariza Helena Klein,
a intenção é mostrar que a

biblioteca possui um interessante acervo de livros em
braile e as pessoas interessadas podem usufruir deste
rico material comparecendo
ao local.
Mariza Helena explicou
que a leitura pode assumir
um papel de destaque na
sociedade em que vivemos,
por isso deve ser incentivada
com o intuito de motivar as
pessoas a buscarem esse hábito tão especial. De acordo
com Mariza, para empréstimos de livros é necessário
realizar um cadastro, apresentando comprovante de

Adoção de cães em Manhuaçu
Superintendente de ensino
desta cidade.
Mais homenagens foram
feitas a Militares que se destacaram no desempenho
de suas funções. A Major
Denise Arcanjo de Souza
Shwenck, militar do quadro
de oficiais de saúde, recebeu
a Medalha Mérito Profissional. E ainda o 1° Tenente
Mário Sérgio Veríssimo e o
2º Sargento Bruno de Miranda Fernandes receberam
a Medalha Alferes Tiradentes pelos relevantes serviços
prestados à corporação.
A Banda de Música que
abrilhantou a cerimônia
com a execução de músicas
consagradas finalizou esta
festa com uma belíssima
apresentação, enquanto os
convidados assistiam os Policiais Militares desfilarem
pelo pátio do Batalhão.

F

oi realizada no dia 7
de junho uma feira de
adoção de cães na Praça Cordovil Pinto Coelho no
centro de Manhuaçu, com o
intuito de conseguir um lar
para os cães abandonados.
A ideia partiu de Neima Lopes uma cidadã comovida
com o abandono dos cães
encontrados próximo ao
Canil Municipal, juntamente com estes, outras pessoas
cederam alguns cães para
adoções e ainda alguns cães
encontrados na rua. Para as
pessoas que gostam de cães
a ideia foi excelente, as pes-

soas comovidas com o gesto
de bondade até ás 10:30 12
cães já havia sido adotados,
sendo que a meta é de 20
cães obtidos para a adoção.
“Não vamos ficar só nessas
doações pretendemos fazer
mais e inclusive vender produtos caninos para ajudar
com a castração dos animais”. Disse uma das organizadora. Alguns pets shop
nos ajudaram dando banho
nos animais e emprestando
gaiolas. O evento foi um ato
de cidadania e amor aos animais um exemplo de bondade digno de aplausos.

Biblioteca municipal oferece conteúdos literários em Braille

A consulta é gratuita e de livre acesso a qualquer pessoa

residência, certidão de nascimento ou documento de
identidade e uma foto 3x4.
A diretora de cultura
ainda acrescentou que "a
biblioteca é um espaço importante para o município e
estamos fazendo de fato que
ela seja reconhecida como
uma fonte de pesquisa, onde
alunos, pais e jovens possam
usufruir do seu conteúdo”,
concluiu.
A bibliotecária Marcia
Lima Moreira, explica que
além dos livros em Braille a
biblioteca reúne acervos de
áreas e assuntos diferentes.

No espaço literário, podem
ser encontradas obras para
pesquisas, livros de poesias e histórias clássicas de
autores renomados. “A biblioteca é um espaço muito
importante para o desenvolvimento das pessoas. Todos
estão convidados, os alunos,
professores e universitários,
a buscar mais informações,
pois possuímos um vasto
acervo literário” disse.
A Biblioteca Municipal
está localizada na rua Monsenhor Gonzalez, 484. O telefone para contato é 33323787
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Em defesa de remuneração dos servidores, Fernando
Lacerda protesta e não votará Projetos da Prefeitura

Durante a sessão ordinária desta Quinta-feira, 05,
Vereador Fernando Gonçalves Lacerda (Fernando
do Fórum) quer que o Plano de Cargos e Salários do
Município seja reformulado
o mais rápido possível. Ele
manifestou sua preocupação com a remuneração dos
servidores, como é o caso da
reclamação feita por motoristas do município quanto
ao baixo salário.
Como protesto, Fernando afirmou que não votará
qualquer Projeto do Executivo Municipal, enquanto o
Prefeito não criar Comissão
para reformulação deste documento. “Quando fomos
candidatos, evidenciávamos
que era preciso ser reformulado o Plano de Cargos e Salários dos Servidores, e, até
o momento, nada foi feito
pelo Executivo, pelo Prefeito Nailton Heringer. Nós já
fizemos inúmeros pedidos,
Indicações, Requerimentos
e conversamos várias vezes.
Já foi feito o edital para o
Concurso Público, com o
número de vagas e não se
discutiu, em qualquer momento, a situação do plano
de cargos e salários. Embora não estejamos levantando a bandeira de qualquer
categoria, têm motoristas
do município ganhando R$
800,00 mensais. Isto é absurdo, é inadmissível. A reformulação deste documento
realmente viria contemplar
os servidores efetivos, fazendo com que eles, por meio
de estudos, qualificações e
avaliações de desempenho
satisfatório, tivessem um
ganho remuneratório em
seu salário superior aos demais. É algo que já aconte-

ce nos Governos Federal e
do Estado. Em Manhuaçu,
o plano de cargos e salários
está muito defasado. Então,
a decisão que tomei é que,
a partir de hoje, não votarei
qualquer Projeto do Executivo, enquanto a Prefeitura não criar uma comissão
para estudar esta questão.
É uma decisão minha e que
não tem nada a ver com os
demais vereadores. Abrirei
exceção em situação urgente, em que a população
venha a ficar prejudicada. É
uma forma de protesto contra a Administração que não
está nem ai para o servidor,
nem com esta Casa Legislativa, e muito menos com o
povo que a elegeu com uma
ampla vitória no município”,
esclareceu Fernando.
Saúde: Fernando Lacer-

da solicitou da presidência
o envio de Requerimento
de Convocação ao Secretário M. de Saúde, para que o
mesmo esclareça sobre problemas que vêm ocorrendo
no setor e explane sobre as
medidas tomadas.
Quebra-molas: O Vereador solicitou, mais uma vez,
a instalação quebra-molas
na cidade, em locais que
apresentam riscos elevados
de acidentes de trânsito,
como na R. Capitão Rafael
(centro), na R. Monsenhor
Gonzalez (próx. à Capela
Velório) e na R. Silas Pacheco (B. Colina) – onde alguns
motoristas têm descido a
ladeira em alta velocidade. Fernando mencionou o
grave acidente ocorrido nos
últimos dias, na R. Cap. Rafael, entre ônibus e pick-up,

em que um dos motoristas
ficou muito ferido, além do
risco real daquele ônibus ter
capotado ribanceira abaixo,
o que ocasionaria consequências ainda piores para este
sinistro.
O Presidente Maurício
Júnior lembrou que a colocação de quebra-molas na
R. Luiz Cerqueira (descida
do sinal), solicitada por ele
há mais de um ano, reduziu
consideravelmente os riscos de acidentes no local, e
ressaltou a necessidade de a
Prefeitura atender ao pedido do Vereador Fernando
o mais rápido possível, para
que pedestres e motoristas
tenham mais segurança.
Estádio: Fernando comentou também sobre a
mobilização iniciada pelo
empresário “Beto Placas”,

Em protesto, Vereador Fernando Lacerda anunciou que não
votará Projetos do Executivo até que a Prefeitura crie Comissão para reformular o Plano de Cargos e Salários.

que vem ocorrendo nas redes sociais, para que o Estádio Municipal Juscelino
Kubistchek (JK), tenha o
nome alterado para “Estádio Moreirão” – referência a
uma saudosa pessoa que se

dedicou ao esporte na cidade. A presidência solicitou
da Assessoria Jurídica da
Casa Legislativa análise sobre a questão.
(Assessoria de
Comunicação)
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Legislativo alerta para prejuízos causados por
demora de município em regularizar Certidão
A Câmara M. de Manhuaçu
realizou a primeira sessão ordinária do mês na noite de Quinta-feira, 05, com importantes
manifestações dos vereadores
cobrando obras, serviços e regularidade na Administração
Municipal. Sob a presidência
de Maurício de Oliveira Júnior,
a reunião prosseguiu de forma
dinâmica, com ciência dada a
Projetos de Lei e de Resolução,
novos Requerimentos, Moções
e Indicações apresentadas pelos
vereadores. Também foi dada
ciência ao Plenário do Parecer
do Tribunal de Justiça de Minas
Gerais sobre as Contas de 2003
(Prefeito Mário Assad). Entre
os presentes a reunião, a Diretora M. de Cultura, Mariza Klein;
o Presidente do Coamma, Vasco Fernando Motta Rodrigues,
e o Presidente do Cons. M. de
Promoção da Igualdade Racial,
Marco Cabral.
Secretaria de Cultura:Logo
no início da sessão, o 1º Secretário da Mesa Diretora,
Vereador Eli de Abreu Gomes,
procedeu com a entrega do
Projeto de Lei nº 023/2014, de
autoria do Executivo Municipal, que cria a Secretaria M.
de Cultura e Turismo em Manhuaçu. Na reunião anterior
(29/05), Eli havia feito pedido
de Vistas do Projeto Substitutivo encaminhado pela Prefeitura para aprovação na Câmara.
O Vereador anexou ao referido
projeto seu Parecer, propondo
Emendas e modificações consideradas necessárias.
Desde o início de Abril,
pp., quando foi dada ciência
ao Plenário do primeiro Projeto de Lei solicitando a criação desta pasta no Executivo
Municipal, os vereadores têm
tido especial atenção com a
questão, realizando intenso
trabalho de análise dos itens
propostos no documento, por
meio das comissões legislativas. No entanto, recentemente, o Executivo Municipal
encaminhou novo Projeto ao
Legislativo, de caráter substitutivo, o que demandou no-

Presidente Maurício Júnior e Vereador Eli de Abreu mostram comprovante de que, até aquela
data, município ainda se encontrava com certidão irregular no CAGEC.

Vereadores durante a sessão legislativa

Mesa Diretora

vos estudos por parte da Casa
Legislativa e, com isto, a necessidade de um novo Pedido
de Vistas, o que foi feito por
Eli de Abreu.
Em seu parecer, Eli pontou
questões como a necessidade de conferência quanto ao
impacto orçamentário, decorrentes desta alteração na
estrutura administrativa do
município; a não abertura
de créditos adicionais sem
a devida justificação ou demonstração específica dos

Agora em Lajinha!

Monte sua festa

fins pretendidos; condicionamento da validade da Lei ao
Mês de Janeiro de 2015, posto que toda a matéria poderá
ser incluída na LDO 2014, e a
requisição de calendários de
atividades culturais, além de
solicitar informações sobre
os reais motivos que levaram o município a decrescer
no recebimento de valores
sob a rubrica ICMS Cultural, comparando os anos de
2011/2012 e 2013/2014.
Ainda irregular:Ao fazer

uso da palavra, o Vice-presidente Anízio Gonçalves de
Souza (Cb. Anízio) anunciou
ter recebido informação da
Prefeitura de que o município estava com as certidões
em dia, e, portanto, apto a receber recursos provenientes
de emendas viabilizadas por
deputados. Anízio relatou
ainda que o Deputado Federal Mario Heringer estaria
viabilizando recursos de R$
1,1 milhão para a Saúde de
Manhuaçu. Anúncios feitos
por outros deputados, com
emendas de menor valor,

também foram mencionados
por Cb. Anízio.
Ainda na reunião, o Presidente Maurício Júnior
apresentou documento emitido pelo CAGEC (Cadastro
Geral de Convenentes), às
16h daquele mesmo dia, informando que o município
ainda continua em situação
irregular, o que impede o
recebimento de recursos do
governo.
Vereador João Gonçalves
Linhares Júnior (Inspetor
Linhares) parabenizou o Deputado João Magalhães pela
viabilização efetiva de recursos da ordem de R$ 167 mil
para o Hospital César Leite,
por meio de Emenda Parlamentar.
Lei de Responsabilidade
Fiscal e Canil: Audiências públicas sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal e a situação
do canil municipal foram evidenciadas pelos Vereadores
Jorge Augusto Pereira (Jorge
do Ibéria) e Aponísia dos
Reis, respectivamente.
Presidente da Comissão
de Orçamento, Finanças e
Tomada de Contas, Vereador Jorge do Ibéria disse que
o Executivo Municipal fez
contato solicitando que ele,

na condição de Presidente da
referida comissão, marcasse
a data da audiência pública
de prestação de contas sobre
o primeiro quadrimestre de
2014, em cumprimento ao
que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal. Após
entendimento com os colegas
vereadores no plenário, Jorge
do Ibéria definiu a referida
prestação de contas para o
próximo dia 03 de Julho, às
15h, na Câmara Municipal.
O Vereador frisou que a participação da população será
muito importante nesta audiência.
Vereadora Aponísia dos
Reis destacou no plenário a
necessidade de realização de
audiência sobre o canil municipal de Manhuaçu e solicitou
que seja agendada data, de
modo que a comunidade participe e toda a sociedade seja
ouvida.
Vereador Juarez Cleres Elói
elogiou o trabalho de manutenção das estradas rurais desempenhadas pela Prefeitura
no município e as atividades
de reforma do posto de Saúde
do distrito de São Sebastião
do Sacramento.
(Assessoria de
Comunicação)

10

10 de junho / 2014

acesse: www.jm1.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA - mg
MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA
MINAS GERAIS
ATOS OFICIAIS
Decreto Municipal nº 329, de 3.6.2014.
Designa comissão para conduzir o processo de contratação por meio de processo seletivo simplificado a partir da
Lei Municipal nº 744, de 6.3.2013, fixa critérios e dá outras
providências.
O Prefeito Municipal de Conceição de Ipanema (MG), no
uso de suas atribuições legais, etc., decreta:
Art. 1o Ficam designados os servidores Igor Soares de
Lima (coordenador), Sandra Aparecida dos Santos Saar
com CPF 642.433.706-72 e Wanderlúcia Rodrigues de
Souza, para, em comissão, sob a coordenação do diretor de
recursos humanos, conduzir o processo de seleção através
de processo seletivo simplificado a contratação temporária
de pessoal, conforme Lei Municipal nº 744, de 6.3.2013.
§1º A Comissão, durante do processo de contratação, poderá requisitar pareceres técnicos e servidores para o bom andamento do procedimento, devendo ser a ele dada prioridade absoluta, em função das questões referentes ao prazo oferecido.
§2º A contratação de que fala este decreto deverá ocorrer
para cinco meses, podendo ser prorrogado por meio de termo aditivo, período em que deverá ser realizado concurso
público de provas e títulos amplamente na Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema.
§3º Os formulários para a contratação e publicação são os
definidos em decreto municipal próprio.
Art. 2o A Comissão deverá, no dia e hora marcados conforme edital, e divulgado em pelo menos um órgão de circulação ampla da imprensa escrita, receber o pessoal, fazer a seleção, que constará de ata assinada por todos os
presentes e celebrar contrato, conforme modelo aprovado
e publicado.
Art. 3º Fica delegado ao Diretor de Recursos Humanos
o poder para assinar as demais peças do processo de contratação.
Parágrafo único. O diretor de Recursos Humanos poderá
delegar ainda pessoas para a coordenação do processo na
SEMUS (Secretaria Municipal de Higiene e Saúde) e SEMEC (Secretaria Municipal de Educação, Desporto, Lazer
e Cultura).
Art. 3o Os critérios a serem utilizados serão os constantes
do ANEXO ÚNICO que deste decreto faz parte integrante,
sendo que o desempate, se necessário, será processado
dando prioridade a quem melhor se posicionar no que se
refere aos critérios estabelecidos, apresentar documentos
exigidos, comprovar maior tempo de serviço na função, emprego ou cargo e ter maior idade.
Parágrafo único. Caso haja candidato com outra função já
assumida deverá fazer a declaração para fins de processamento da possibilidade da acumulação, nos termos da Lei.
Art. 4º Cabe à SEMAF (Secretaria Municipal de Administração e Finanças) baixar normas complementares a este
decreto e compromissos complementares.
Art. 6º Da decisão da Comissão cabe recurso no prazo de
dois dias úteis para o Prefeito Municipal, devendo o recurso
ser apresentado em peça separada e com um mínimo de
fundamentação que justifique o descontentamento do recorrente, recurso este que será se não houver retratação da
Comissão em dois dias úteis, encaminhando instruído com
as peças necessárias ao Gabinete do Prefeito.
§1º Na hipótese de ocorrer somente um interessado na
função publicada basta à Comissão o exame da documentação pessoal e obrigatória à contratação não sendo necessário processar a classificação.
§2º Em caso de classificação a revisão só pode ser feita
em caso de recurso e ouvidos melhores classificados.
Art. 5o Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 3.6.2014
Wilfried Saar
Prefeito do Município de Conceição de Ipanema
Cinthia de Carvalho Saar
SEMAF (Secretaria Municipal de Administração e Finanças)
ANEXO ÚNICO.
DOS CRITÉRIOS GERAIS PARA CLASSIFICAÇÃO E
CONTRATAÇÃO.
I - Na SEMEC (Secretaria Municipal de Educação, Desporto, Lazer e Cultura) para emprego, função ou cargo do
quadro do magistério:
I.a) Prova de ter participado de concurso público em
vigor no âmbito da Prefeitura Municipal de Conceição de

Ipanema;
I.b) qualificação profissional específica do cargo pleiteado, provada com diploma registrado ou declaração de conclusão acompanhada de histórico escolar;
I.c) qualificação profissional afim ao cargo pleiteado com
diploma registrado ou declaração de conclusão acompanhada de histórico escolar, devendo ser demonstrada com
o histórico escolar do curso com pelo menos 1 (um) ano
estudado pelo candidato naquela disciplina ou cadeira;
I.d) qualificação profissional específica ou afim ao cargo
pleiteado, demonstrada com prova de estar matriculado
e frequentando curso superior, com prioridade para quem
compareceu na data, horário e local marcados e que esteja
mais próximo da conclusão do curso; se não se apresentar
candidatos com estas condições, é obrigatória, em último
caso, a prova de ter concluído o ensino médio, com prioridade para quem concluiu o antigo curso de habilitação para o
magistério de 1ª a 4ª séries;
I.e) apresentar a documentação a seguir, em original ou
cópia com exibição imediata do original: pessoais (CTPS,
identidade, CPF, prova de quitação eleitoral, militar (para
homens) e atestado médico pré-admissional, que pode ser
emitido por médico do SUS local ou credenciado do MTb);
I.f) documentos comprobatórios da qualificação conforme
itens antecedentes, ficando esclarecido que quem permaneceu contratado até o último mês do ano anterior e não ficou
licenciado por motivo de saúde por mais de trinta dias está
dispensado de apresentar o atestado médico pré-admissional na SEMEC (Secretaria Municipal de Educação, Desporto, Lazer e Cultura);
I.g) certidão de contagem de tempo de serviço;
I.h) idade.
II – Ainda na Secretaria Municipal de Educação para emprego, função ou cargo não específicos do quadro do magistério:
II.a) para motorista: CNH apropriada ao veículo a ser conduzido e conforme código nacional de trânsito; apresentar
em original ou cópia com exibição imediata do original: documentos pessoais (CTPS, identidade, CPF, prova de quitação
eleitoral, militar (para homens) e atestado médico pré-admissional); se submeter a teste prático, se a Comissão entender
necessário; termo de compromisso de que cuidará do veiculo
sob sua guarda com zelo (limpeza e observação das leis de
trânsito) e que informará, por escrito, ao setor próprio toda e
qualquer ocorrência com o veículo, bem como assumirá financeiramente as multas cuja culpa pela aplicação for sua, a
ser elaborado pelo DRH; provar ter concluído pelo menos as
séries iniciais do ensino fundamental (1ª a 4ª séries); certidão
de contagem de tempo de serviço (se tiver). Deve ser esclarecido que os motoristas a serem contratados para o transporte
escolar devem atender às exigências da política nacional do
setor, ou seja, o que está previsto no PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR do Governo Federal.
II.b) Outros cargos: no que couber devem ser aplicados os
mesmos critérios dos itens I, “I.a” a “I.h”, a critério da Comissão ou a aplicação de critérios previstos legalmente.
III - Na SEMUS (Secretaria Municipal de Higiene e Saúde):
III.a) Prova de ter participado de concurso público em vigor no âmbito da Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema;
III.b) qualificação profissional específica do cargo pleiteado, provada com diploma registrado ou declaração de
conclusão acompanhada de histórico escolar, cumulado
com inscrição no órgão legal de controle da profissão (CRM,
CRO, COREN e outros);
III.c) qualificação profissional afim ao cargo pleiteado com
diploma registrado ou declaração de conclusão acompanhada de histórico escolar;
III.d) qualificação profissional específica ou afim ao cargo pleiteado, demonstrada com prova de estar matriculado
e frequentando curso superior, com prioridade para quem
compareceu na data, horário e local marcados e esteja mais
próximo da conclusão do curso; se não se apresentar candidatos com estas condições, é obrigatória, em último caso,
a prova de ter concluído o ensino médio e de provar experiência mínimo de seis meses por certidão de contagem de
tempo de serviço;
III.e) apresentar a documentação a seguir, em original ou
cópia com exibição imediata do original: pessoais (CTPS,
identidade, CPF, prova de quitação eleitoral, militar (para homens) e atestado médico pré-admissional);
III.f) documentos comprobatórios da qualificação conforme itens antecedentes, ficando esclarecido que quem
permaneceu contratado até o último mês do ano anterior e
não ficou licenciado por motivo de saúde por mais de trinta
dias está dispensado de apresentar o atestado médico pré-admissional.
III.g) certidão de contagem de tempo de serviço;
III.h) idade.
IV – Ainda na SEMUS (Secretaria Municipal de Higiene e
Saúde) para outros cargos:
IV.a) qualificação profissional para o cargo demonstrada:

- para motorista: CNH apropriada ao veículo a ser conduzido e conforme código nacional de trânsito; apresentar em
original ou cópia com exibição imediata do original: documentos pessoais (CTPS, identidade, CPF, prova de quitação eleitoral, militar (para homens) e atestado médico pré-admissional); se submeter a teste prático, se a Comissão
entender necessário; termo de compromisso de que cuidará
do veiculo sob sua guarda com zelo (limpeza e observação
das leis de trânsito) e que informará, por escrito, ao setor
próprio toda e qualquer ocorrência com o veículo, bem como
assumirá financeiramente as multas cuja culpa pela aplicação for sua, a ser elaborado pelo DRH; provar ter concluído
pelo menos as séries iniciais do ensino fundamental (1ª a 4ª
séries); certidão de contagem de tempo de serviço (se tiver);
IV.b) Outros cargos: no que couber devem ser aplicados
os mesmos critérios dos itens III, “III.a” a “III.h”, a critério da
Comissão.
V – Na SEMOS (Secretaria Municipal de Obras e Serviços
Públicos):
V.a) Prova de ter participado de concurso público em vigor
no âmbito da Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema;
V.b) qualificação profissional específica do cargo pleiteado, provada com diploma registrado ou declaração de
conclusão acompanhada de histórico escolar do curso de
formação em caso de cargo, função ou emprego de nível
médio, cumulado com inscrição na corporação profissional
(CREA, CRQ, se for o caso);
V.c) qualificação profissional específica ou afim ao cargo pleiteado, demonstrada com prova de estar matriculado
e freqüentando curso superior, com prioridade para quem
compareceu na data, horário e local marcados e esteja mais
próximo da conclusão do curso; se não se apresentar candidatos mesmo com estas condições, é obrigatória, em último
caso, a prova de ter concluído o ensino médio e de provar
experiência mínimo de seis meses por certidão de contagem de tempo de serviço;
V.d) apresentar a documentação a seguir, em original ou
cópia com exibição imediata do original: pessoais (CTPS,
identidade, CPF, prova de quitação eleitoral, militar (para homens) e atestado médico pré-admissional);
V.e) documentos comprobatórios da qualificação conforme itens antecedentes, ficando esclarecido que quem
permaneceu contratado até o último mês do ano anterior e
não ficou licenciado por motivo de saúde por mais de trinta
dias está dispensado de apresentar o atestado médico pré-admissional.
V.f) certidão de contagem de tempo de serviço;
V.g) idade.
VI – Ainda na Secretaria de Obras e Serviços Públicos
para os empregos de:
VI.a) motorista: CNH apropriada ao veículo a ser conduzido e conforme código nacional de trânsito; apresentar em
original ou cópia com exibição imediata do original: documentos pessoais (CTPS, identidade, CPF, prova de quitação eleitoral, militar (para homens) e atestado médico pré-admissional); se submeter a teste prático, se a Comissão
entender necessário; termo de compromisso de que cuidará
do veiculo sob sua guarda com zelo (limpeza e observação das leis de trânsito) e que informará, por escrito, ao setor próprio toda e qualquer ocorrência com o veículo, bem
como assumirá financeiramente as multas cuja culpa pela
aplicação for sua; provar ter concluído pelo menos as séries
iniciais do ensino fundamental (1ª a 4ª séries); certidão de
contagem de tempo de serviço (se tiver);
VI.b) Outros cargos: no que couber devem ser aplicados
os mesmos critérios dos itens V, “V.a” a “V.g”, a critério da
Comissão.
VII – Para a função de Auxiliar de Serviços Gerais e outros
cargos não especificados nos itens I, III e V, a escolaridade
exigida dependerá de existir exigência legal para atuar na
função ou, caso não exista esta exigência, basta a Comissão aferir a mesma escolaridade exigida pela Lei nº 610,
de 30.9.2005, Lei nº 611, de 30 de setembro de 2005, Lei
Municipal nº 612, de 20.5.2005 e Lei nº 613, de 30 de setembro de 2005, que trata dos planos de cargos e salários da
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema.
VIII – Para qualquer função na SEMEC (Secretaria Municipal de Educação, Desporto, Lazer e Cultura), SEMUS (Secretaria Municipal de Higiene e Saúde) e SEMOS (Secretaria
Municipal de Obras e Serviços Públicos) que exija conhecimento ou habilidade em informática a comissão poderá baixar o processo em diligência para aferir se o interessado tem,
mesmo que minimamente, tais conhecimentos e habilidades.
Conceição de Ipanema, 3 de junho de 2014.
Wilfried Saar
Prefeito do Município de Conceição de Ipanema
Cinthia de Carvalho Saar
SEMAF (Secretaria Municipal de Administração
e Finanças)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA - mg
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA
ESTADO DE MINAS GERAIS
ATOS OFICIAIS
Decreto Municipal nº 330, de 3.6.2014
Aprova os formulários anexos para utilização no departamento de recursos humanos em contratação temporária e dá outras
providências.
O Prefeito Municipal de Conceição de Ipanema (MG), no uso de
suas atribuições legais, etc., decreta:
Art. 1o Ficam aprovados os formulários dos ANEXOS I, II, III,
IV, V e VI que deverão ser utilizados no processo seletivo para a
contratação temporária pelo Departamento de Recursos Humanos
da Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema, nas diversas
secretarias.
Art. 2o Cabe à SEMAF (Secretaria Municipal de Administração e
Finanças) a expedição de orientações e instruções para o seu uso.
Art. 3o Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 3.6.2014
Wilfried Saar
Prefeito do Município de Conceição de Ipanema
Cinthia de Carvalho Saar
SEMAF (Secretaria Municipal de Administração e Finanças)
ANEXO I
DO MODELO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (para motorista das diversas secretarias)
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Contrato nº _____/_____ (número e ano)
Por este instrumento particular de contrato, de um lado a Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema , CNPJ n. _________,
com sede na Av. ______, n. ______, centro em Conceição de
Ipanema, representada pelo seu Prefeito Municipal, Senhor
WILFRIED SAAR, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob n.
_____________, doravante contratante, e de outro __________
______________________, (qualificar), residente na _______, n.
_______, em Conceição de Ipanema (MG), inscrito no CPF sob
n. ______________, doravante contratado (a), tendo em vista o
disposto na Lei Municipal nº 744, de 6.3.2013 e outras leis específicas, têm, entre si, justo e contratado o que se segue, através das
cláusulas e condições abaixo.
CLÁUSULA PRIMEIRA - Constitui parte integrante deste contrato o quadro do ANEXO I, que contém as funções do cargo.
SUBCLÁUSULA ÚNICA. O Contratado assume inteira responsabilidade por multas de trânsito eventualmente aplicadas em veículos públicos cuja responsabilidade pessoal ficar comprovada
em processo administrativo regularmente desenvolvido e autoriza
desconto em folha em valor que não ultrapasse 30% (trinta por
cento) de seus vencimentos. (regra que afeta somente motoristas).
CLÁUSULA SEGUNDA - O presente contrato é firmado pelo
prazo de _____(______), prorrogáveis por igual período, por termo aditivo.
CLÁUSULA TERCEIRA - A rescisão contratual deve obedecer
ao disposto na lei nº 744/2013, devendo o contratado ficar ciente
que a rescisão por interesse da Administração está prevista em
lei e que não há, em caso de contrato temporário com rescisão
automática, direitos referentes ao seguro desemprego e multa rescisória, já que não é o caso de dispensa imotivada.
CLÁUSULA QUARTA - Deverá o (a) contratado (a) comparecer
ao trabalho com regularidade, nos horários definidos, para o cumprimento das tarefas acometidas à função pelo chefe de departamento respectivo.
CLÁUSULA QUINTA - Dá-se ao presente contrato o valor de
R$.....................
CLÁUSULA SÉTIMA - As despesas decorrentes deste contrato
correrão por conta da dotação orçamentária......................
CLÁUSULA OITAVA - As partes se obrigam à observância das
leis municipais mencionadas acima e demais cláusulas legais
oriundas do regime celetista.
E, para valer de direito, na presença das testemunhas adiante
assinadas, firmam o presente contrato, digitado em 03 (três) vias
de um só teor.
Conceição de Ipanema (MG),
Wilfried Saar
Prefeito do Município de Conceição de Ipanema
Contratado
Testemunhas
1.___________________________
2.___________________________

Anexo II
(contém modelo para o Anexo I dos contratos administrativos)
Secretaria.....
Departamento....
Contratado:...
Função pública/cargo:....
Horário de entrada: ___:___ horas
Horário de almoço: ___:___ horas
Retorno do almoço: ___:___ horas
Horário de saída: ___:___ horas
Nome do chefe imediato: ...
Regras sobre pagamento: ...
Telefones de contato com a secretaria: ....
Funções do cargo ou emprego: (detalhamento pelo secretário)....
Advertências:
1 – sobre uso de EPI:
( ) obrigatório o uso de EPI
( ) não obrigatório o uso de EPI.
2 – Onde receber o EPI: .....
3 – Obrigatoriedade de emitir recibo de EPI:
( ) obrigatório ofertar o recibo de EPI
( ) não obrigatório ofertar o recibo de EPI
4 – Afastamentos para LS: somente com atestado ou laudo médico aprovado ou homologado por médico do SUS local ou credenciado por ato do Prefeito. O atestado de médico particular será utilizado como início de prova da necessidade do afastamento, mas
só a perícia local servirá de base para o deferimento da licença
e, após 15 (quinze) dias somente se cumpridas as exigências do
regime geral da previdência social (INSS).
CONCEIÇÃO DE IPANEMA, em ____/____/____
Assinatura do secretário:
(carimbo)
Assinatura do contratado:
Testemunhas:
1.
2.
ANEXO III
DO MODELO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (para as demais funções)
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Contrato nº _____/_____ (número e ano)
Por este instrumento particular de contrato, de um lado a Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema , CNPJ n. _________,
com sede na Av. ______, n. ______, centro em Conceição de
Ipanema, representada pelo seu Prefeito Municipal, Senhor
WILFRIED SAAR, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob n.
_____________, doravante contratante, e de outro __________
______________________, (qualificar), residente na _______, n.
_______, em Conceição de Ipanema (MG), inscrito no CPF sob
n. ______________, doravante contratado (a), tendo em vista o
disposto na Lei Municipal nº 744, de 6.3.2013 e outras leis específicas, têm, entre si, justo e contratado o que se segue, através das
cláusulas e condições abaixo.
CLÁUSULA PRIMEIRA - Constitui parte integrante deste contrato o quadro do ANEXO I, que contém as funções do cargo.
CLÁUSULA SEGUNDA - O presente contrato é firmado pelo
prazo de _____(______), prorrogáveis por igual período, por termo aditivo.
CLÁUSULA TERCEIRA - A rescisão contratual deve obedecer ao disposto na lei nº 744/2013, devendo o contratado
ficar ciente que a rescisão por interesse da Administração está
prevista em lei e que não há, em caso de contrato temporário
com rescisão automática, direitos referentes ao seguro desemprego e multa rescisória, já que não é o caso de dispensa
imotivada.
CLÁUSULA QUARTA - Deverá o (a) contratado (a) comparecer
ao trabalho com regularidade, nos horários definidos, para o cumprimento das tarefas acometidas à função pelo chefe de departamento respectivo.
CLÁUSULA QUINTA - Dá-se ao presente contrato o valor de
R$.....................
CLÁUSULA SÉTIMA - As despesas decorrentes deste contrato
correrão por conta da dotação orçamentária......................
CLÁUSULA OITAVA - As partes se obrigam à observância das
leis municipais mencionadas acima e demais cláusulas legais
oriundas do regime celetista.
E, para valer de direito, na presença das testemunhas adiante
assinadas, firmam o presente contrato, digitado em 03 (três) vias
de um só teor.

Conceição de Ipanema (MG),
_____________________________________________
Wilfried Saar
Prefeito do Município de Conceição de Ipanema
____________________________________________
Contratado
Testemunhas
1.____________________________
2.____________________________
Obs.: O Anexo II do Anexo I deve servir de base ao modelo do
Anexo III.
ANEXO IV
DO MODELO DE TERMO ADITIVO
TERMO ADITIVO Nº______, AO CONTRATO DE TRABALHO
Nº____, DE ..../..../....
Por este instrumento de Termo Aditivo ao Contrato de Trabalho número ______/2013, de um lado a Prefeitura Municipal de
Conceição de Ipanema , CNPJ n. _________, com sede na Av.
______, n. ______, centro em Conceição de Ipanema, representada pelo seu Prefeito Municipal, Senhor WILFRIEDA SAAR, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob n. _____________, doravante
contratante, e de outro ________________________________,
(qualificar), residente na _______, n. _______, em Conceição de
Ipanema (MG), inscrito no CPF sob n. ______________, doravante contratado (a), tendo em vista o disposto na Lei Municipal nº
744, de 6.3.2013, têm, entre si, justo e contratado o que se segue:
CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente contrato fica prorrogado
para o período de ____/____/____ a ____/____/____.
CLAUSULA SEGUNDA – As despesas oriundas deste Termo
Aditivo correrão à dotação orçamentária........................
CLÁUSULA TERCEIRA – As demais cláusulas são mantidas em
sua totalidade.
E por estarem justos e contratados, assinam o presente em
duas vias, na presença de duas testemunhas, ficando uma para o
contrato e outra para o contratante.
Conceição de Ipanema (MG),
Wilfried Saar
Prefeito do Município de Conceição de Ipanema
_____________________________________________
Contratado
Testemunhas
1.___________________________________
2.____________________________________
ANEXO V
DO EXTRATO DE CONTRATO PARA PUBLICAÇÃO
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº
304/2004 e outros. Lei Municipal nº 744, de 6.3.2013 e outras.
Contratante: Prefeitura: contratado: __________________; valor:
R$ ______ (________________) mensais; dotação orçamentária:
__________________________; vigência: ____/____/_____ a
____/____/____. Gabinete do Prefeito, ____/____/____.
Wilfried Saar, Prefeito Municipal.
ANEXO VI
DO EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO PARA PUBLICAÇÃO
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004,
Lei Municipal nº 744, de 6.3.2013 e outras. Termo aditivo de contrato. Contratante: Prefeitura: contratado: __________________; valor: R$ ______ (________________) mensais; dotação orçamentária: __________________________; vigência: ____/____/_____
a ____/____/____. Gabinete do Prefeito, ____/____/____.
Wilfried Saar, Prefeito Municipal.
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CANTINHO DE FÉ
por

Citações
Citações
Sábias
Sábias
A vida é uma professora severa, porque
dá o teste primeiro e a
lição depois!
Hoje - plantação,
segundo a nossa vontade. Amanhã – seara,
conforme a lei!
Sucesso é conseguir o
que você quer. Felicidade é manter o que você
conseguiu.
Não acredite em tudo
que você ouve, gaste
tudo o que você tem
e durma tanto quanto
você queira.
Quando alguém perguntar algo que você
não quer responder,
sorria e pergunte: “Por
que você quer saber?”
Quando você perder,
não perca a lição.
- Quantas coisas é
preciso ignorar para
agir! (Paul Valéry)
- Ir à cama cedo e
levantar-se cedo torna
um homem são, rico
e sábio. (Benjamin
Franklin)
- Aguardar até saber o bastante para
agir com toda a luz é
condenar-se à imaturidade. (Jean Rostand)
- Nenhum homem é
bastante bom para
governar outro sem o
consenso deste.
(Lincoln)
- El-Rei, fazendo favores, dizia: “Faço um
ingrato e cem descontentes.” (Voltaire)
- Se duvidas de ti
mesmo, estás vencido
de antemão. (Ibsen)
- A arte da polícia é
não ver o que é inútil
que ela veja.
(Napoleão)

Pr. João Soares
da Fonseca

Surto de sarampo que atinge Europa pode
chegar ao Brasil na Copa no Mundo
Os hipocondríacos já sabem: muita gente
junta também significa encontro e troca de uma
boa variedade de bactérias e vírus. Em eventos
com possíveis aglomerações de pessoas como a
Copa do Mundo, alguns cuidados, como aqueles básicos de higiene (manter mãos limpas e
não levá-las à boca ou olhos, por exemplo) são
essenciais para afastar a possibilidade de contrair gripes, pneumonia e outras infecções virais
e bacterianas. Mas e quando o perigo vem de
fora, mais precisamente em voos transatlânticos?
O risco agora está em doenças que não estão circulando no Brasil, mas que estão em plena atividade fora daqui. E não está se falando somente
em surtos que acontecem em países mais pobres,
mas sim também em regiões da Europa. Segundo
o pediatra e presidente da Sociedade Brasileira
de Imunizações (SBIm) Renato Kfouri, o risco
atual está no sarampo. “Existem muitas pessoas
que ainda não estão vacinadas contra a doença.
Elas não necessariamente tiveram problemas
porque até então não tiveram contato com ninguém que tivesse o vírus, mas se alguém de fora
o trouxer, essas pessoas podem adoecer”, alerta.
Na Europa, por exemplo, foram registrados
31.685 casos de sarampo só em 2013. O plano dos
países do velho continente é erradicar a doença
até final de 2015. O Brasil está há anos-luz à frente da Europa, mas, depois de 15 anos sem registrar casos da doença, eles recomeçaram em 2013.
“Às vezes um ou outro brasileiro que não foi
vacinado vai para a Europa, adquire o sarampo
lá, volta e espalha entre os outros não vacinados aqui do Brasil. É o que chamamos de ‘casos
importados’ de sarampo”, alerta Kfouri, sobre a
importância da vacinação. Até agora foram registrados 350 casos, metade deles em crianças
menores de um ano, já que a vacina só é administrada depois de um ano de idade. A outra metade
de contaminados, no entanto, deveria estar vacinada. “Isso mostra que existem deficiências em
vacinação, os ‘bolsões’ descobertos”.
E não tem desculpa: a vacina contra o sarampo

é coberta pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e
não tem limite de idade. “Se a pessoa não lembra
se foi vacinada ou não, ela deve ser considerada
como se não tivesse recebido nenhuma dose.
Não há problema em repetir a dose, não vai fazer
mal”, tranquiliza o médico.
Após os 350 casos de sarampo registrados
no Brasil, o País está há um mês e meio sem
registrar novos casos, segundo Kfouri. “Esperamos três meses para poder dizer que o surto
acabou”, explica o médico. Com o País esperando cerca de 600 mil turistas, sendo boa parte
vindo da Europa, é prudente que a população
brasileira atualize a carteirinha de vacinação e
não leve crianças menores de um ano, sem todas
as vacinas, em ambientes com aglomeração de
pessoas.
O tal de chikungunya: Mas não é só o
sarampo que está deixando a área médica com as
orelhas em pé. Um outro vírus, o chikungunya,
provoca uma febre hemorrágica e é transmitido
pelo aedes aegypiti, o mesmo mosquito vetor
da dengue. Felizmente até agora esse vírus não
apareceu no Brasil, mas, embora seja originário
do sudeste asiático, ele já mostrou suas garras no
Caribe fazendo vítimas por lá.
E já se sabe: do Caribe para o Brasil, é um
pulo. Por isso, para quem viaja para a região, é
importante se prevenir da única forma possível:
usando repelente de insetos.
Outro exemplo de que a prevenção é o melhor remédio é a poliomielite, que é a paralisia
infantil. No Brasil, ela não aparece há mais de
20 anos e, mesmo assim, há campanhas anuais
para a importância da vacinação. O motivo está
na globalização. A doença não está erradicada no
mundo, explica o pediatra. “Qualquer um que
vier de outro país com a pólio poderia transmitir
para nós, caso a população não estivesse coberta
com a vacina”, explica o presidente da Sociedade
Brasileira de Imunizações, alertando para a importância de manter a carteira de vacinações em
dia.

jsfonseca@pibrj.org.br

Mutirão de oração

Nesse fim de semana acontece em todo o Brasil o
"19º Mutirão de Oração pelas Crianças e Adolescentes Socialmente Vulneráveis". Tal mobilização tem por
objetivo orar por crianças e adolescentes que vivem à
margem na sociedade e, principalmente, sofrem maus
tratos e violência. Esta iniciativa de caráter mundial reúne centenas de milhares de adultos e crianças em mais
de 40 países. O Mutirão é promovido pela Viva, uma
organização social cristã que trabalha com o objetivo
de apoiar redes parceiras em vários lugares do mundo.
Nossa igreja, através do ministério infantil Geração Pequenos Gigantes, participará dessa campanha durante
os períodos de culto, EBD e organizações missionárias.
Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, é
dever de toda a sociedade, em geral, assegurar a efetivação dos direitos das crianças e adolescentes, e que
nenhum destes seja objeto "de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade
e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado,
por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais"
(Art. 5º). No ano passado foram registrados mais de
160 mil casos de violência física, psicológica e sexual
contra crianças e adolescentes no Brasil. No entanto,
estima-se que esse número seja maior, pois ainda poucos casos são denunciados.
É necessário que nós como igreja levantemos nosso
clamor a Deus por estes pequeninos que têm sofrido.
Lares que deveriam ser espaços de acolhimento e segurança, ao contrário, têm sido locais de medo e terror.
A luz do que Jesus ensinou e pregou, entendemos que
essa é também uma agenda da sua igreja. E como consequência da nossa oração, se faz necessária também a
ação. É importante, além da nossa oração, que também
denunciemos, caso sejamos testemunhas de situações
de violência e maus tratos com crianças e adolescentes.
Que o exemplo do Cristo, que condenou duramente
aqueles que afastaram dele as crianças, seja para nós
uma inspiração. Não afastemos delas o nosso olhar,
atenção, respeito e clamor, pois delas é o Reino dos
céus.
"Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça,
porque eles serão fartos." (Mateus 5:6)
Pr. André Decotelli
Ministério Pequenos Gigantes

Bolinho de milho recheado
com queijo parmesão
INGREDIENTES

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE

2 latas de milho sem a água
2 medidas da lata de leite
2 caldos de camarão
2 colheres não muito cheias de margarina
Mais ou menos 4 copos de trigo
Queijo tipo parmesão em cubinhos
Farinha de rosca para empanar
2 claras também para empanar
Óleo para fritar as bolinhas
MODO DE PREPARO
Bata no liquidificador o milho, o leite, o caldo e a margarina em temperatura ambiente,
consistente
Coloque em uma panela, acrescente o trigo
e leve ao fogo, sempre mexendo, até ferver e
começar a cozinhar
Mexa vigorosamente até o ponto de massa
para salgadinho, ou seja, desgrudar do fundo
da panela
Tire do fogo e coloque sobre uma mesa ou
da pia
Espere esfriar um pouco para não queimar as
mãos

Sove até ficar bem lisinha
Modele as bolinhas, em cada uma coloque
um pedacinho do queijo parmesão, enrole
Bata as claras e passe as bolinhas uma a uma,
depois na farinha de rosca
Frite no óleo bem quente e escorra em papel
toalha
Informações Adicionais
Dica: para empanar molhe as mãos com a
clara e passe uma a uma as bolinhas nas mãos,
depois passe na farinha de rosca. Esta receita
pode ser congelada e frita congelada também,
sempre no óleo bem quente.

ACADEMIA
KOMEIKAN

Rua Vicente de
Paula Reis, 23
Bairro São Jorge
(ao lado da Retífica)
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Crime passional em Jaguaraí - Homem é morto a tiros

Um homem de 31 anos,
matou o outro, de 19 anos,
com dois tiros na noite
desta quarta-feira, 04, no
distrito de Jaguaraí, em Reduto.
De acordo com familiares da vítima, o autor

chegou na casa da vítima
e sem dizer nada e já foi
atirando. Ele acertou o rosto e o pescoço da vítima e,
em seguida, saiu correndo.
Testemunhas contaram que
viram o rapaz fugir na garupa de uma motocicleta

de cor laranja conduzida
por outro jovem, de 20
anos, morador de Reduto.
Policiais localizaram o
dono da moto e ele negou
que soubesse que o autor ia
a Jaguaraí para cometer o
crime, mas, segundo a PM,

admitiu que ouviu os tiros
e deu fuga para o autor.
A motivação do crime é
passional.
A ex-mulher do autor vivia
com a vítima há dois meses.
A motocicleta utilizada na
fuga foi apreendida e re-

Lajinha/MG. Um aposentado de 70 anos foi preso depois de golpear a cabeça e o
tórax de um morador de Lajinha com um machado, na
tarde desta terça-feira, 03/06.
O motivo: na semana passada, o rapaz agrediu o senhor

e não ficou preso.
A Polícia Militar foi chamada por conta da tentativa
de homicídio. Por volta de
15 horas, Elias Gomes, 70
anos, aproveitou que Renato
Alves, 39, estava dormindo e
começou a golpeá-lo com o

machado. Ele foi contido por
familiares.
A vítima foi socorrida para
o serviço de saúde. O aposentado admitiu que o motivo era justamente as agressões. Ele ficou inconformado
por que Renato o agrediu na

semana passada, foi liberado
e estava em casa tranquilamente.
A vítima foi medicada e liberada. Elias Gomes foi preso e conduzido a Delegacia
de Lajinha, onde foi autuado.
Polícia e Cia

SERICITA: No dia cinco
de junho, por volta do meio-dia, a Polícia recebeu uma
denúncia de que havia um
cidadão suspeito na cidade em uma moto vermelha.
Imediatamente os Policiais
iniciaram o rastreamento do
suspeito. Uma motocicleta semelhante à descrita na
denúncia foi localizada no
bairro Gomes Cardoso, estacionada em frente à residência de um cidadão usuário de
drogas.
Os Militares ficaram monitorando o local e quando
dois homens saíram da casa
foram abordados e submetidos à busca pessoal, sendo
encontradas com o autor três
pedras de crack e três buchas
de maconha, com o outro
abordado nada de ilícito foi
encontrado, todavia este indivíduo confirmou que frequentemente compra drogas
do autor.
Tendo em vista que ha-

viam várias denúncias de que
o autor é traficante de drogas
e que ele cultivava maconha
em sua propriedade, sendo,
portanto, o principal fornecedor de drogas da cidade de
Sericita, a Equipe Policial foi
até a casa do autor, no córrego
Matipo Grande, zona rural de
Pedra Bonita. O autor autorizou a entrada dos Policiais
em sua casa, que foi vistoriada. Na área externa da residência foram encontrados diversos materiais relacionados
ao tráfico de drogas, dentre
eles: caderno de anotações,
aparentemente de “contabilidade do tráfico”, balança de
precisão, materiais usados
para refino/preparo da droga
e embalagens pra comercialização dos entorpecentes,
além de dinheiro, uma garrucha calibre 38 com um cartucho intacto, uma garrucha
calibre. 32, seis cartuchos calibre.22 intactos, entre outros
materiais.

Foi encontrada, ainda,
quantidade significativa de
drogas, sendo, aproximadamente, meio quilo de maconha, vinte e dois papelotes
de cocaína e duas pedras de
crack, sendo uma grande e
outra menor, que fracionadas
renderiam, aproximadamente, duzentas pedras menores.
Sementes

Diante dos fatos mencionados, foi dada voz de prisão em flagrante de delito ao
autor pelos crimes de tráfico
de drogas e posse ilegal de
armas de fogo, sendo os materiais apreendidos e encaminhados para a Delegacia de
Manhuaçu juntamente com
o autor, onde foi ratificado o
flagrante.

Um homem de 34 anos,
matou a ex-esposa e a ex-sogra a tiros, na localidade
de Perdição, zona rural de
Iúna. Em seguida, ele tentou
se matar atirando contra o
próprio peito. A família das
vítimas está revoltada e diz
que o crime foi motivado
pelo fato de ele não aceitar
a separação do casal.
De acordo com a Polícia
Militar, por volta das 6 horas da manhã desta quinta-feira, 05, a ex-esposa do
autor, saiu de casa e percebeu que o homem estava nas
proximidades.
Ao saber disso, a mãe da
mulher, de 69 anos, saiu com
uma vassoura na mão e foi
atingida com um disparo de
arma de fogo. A idosa caiu
na calçada e morreu na hora.
Ao ouvir o disparo, a
mulher saiu de casa e,
segundo a PM, entrou
em luta corporal com o

autor. No entanto, ao ver
que a mãe estava morta, ela
correu para o banheiro da
casa, onde também foi atingida por um disparo.
Ela chegou a ser socorrida, mas faleceu no hospital
de Iúna.
Segundo o titular da delegacia de Iúna, Eduardo
Martelo, após o crime, o autor foi para um matagal, nas
proximidades da casa. “Ele
correu para um matagal perto de um cafezal. No local,
ele efetuou o disparo contra
o próprio peito e tentou se
desfazer da arma, um revólver calibre 32 que foi apreendido”, explica o delegado.
Revolta: Os corpos da
vítimas foram encontrados
por equipes da PM. O autor
foi levado para o hospital de
Iúna. Pouco depois, quatro
homens da família das vítimas quebraram a porta e invadiram a unidade hospita-

lar na tentativa de linchá-lo.
Ele foi transferido, então,
para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, escoltado por várias viaturas.
Ele permanece internado
em Cachoeiro sob escolta da
Polícia Militar. O delegado
de Iúna já instaurou o inqué-

rito. “Os homicídios foram
duplamente qualificados por
motivo torpe, envolvendo
tocaia. A pena varia entre 12
e 30 anos de prisão”, disse.
Os corpos das vítimas
foram encaminhados para
o Serviço Médico Legal de
Cachoeiro.

Aposentado dá machadadas em seu agressor em Lajinha

PM prendeu traficante e apreendeu quantidade de drogas

colhida ao Pátio Manhuaçu. O condutor da moto foi
preso e conduzido para a
delegacia. A mulher também foi levada até a delegacia para esclarecimentos.
O autor, que seria envolvido com tráfico em Iúna/ES,
conseguiu fugir e não foi
localizado ainda.

Bandidos roubam oito mil
reais de aposentado em
distrito de Mutum

Oito mil reais foram roubados de um aposentado de
81 anos na região de Ocidente, distrito de Mutum, na tarde de quarta-feira, 04.
O aposentado estava em
casa, por volta de 16 horas,
quando foi surpreendido por
dois homens com capacetes
cobrindo seus rostos. Eles o
renderam, taparam sua boca
e começaram a revirar a casa.

Com um revólver, a dupla
fez ameaças e roubou oito
mil reais e todos os documentos do aposentado, além
do cartão de benefício do
INSS.
Policiais socorreram a vítima com escoriações até o
serviço de saúde. A PM trabalha para apurar a autoria.
Já existem nomes de quatro
suspeitos de envolvimento.

Wellington Ferreira Sangi
foi preso na sexta-feira (06)
por volta das 18h40min no
distrito de Criciúma município de Ibatiba-ES. Policiais
militares do Grupo de Apoio
Operacional (GAO) do 14º
BPM durante patrulhamento no distrito de Criciúma se
depararam com um homem
saindo de um estabelecimento comercial e ao perceber
a presença policial retornou
apressadamente para o interior do estabelecimento. Ao
ser realizado abordagem, os
militares reconheceram o homem como sendo Wellington
Ferreira Sangi, vulgo “Rodogás”, porém o abordado se
apresentou como seu irmão
“Izari Sangi Filho”. Na certeza de que o abordado estava dando o nome errado, os
militares prosseguiram até
sua residência, sendo entregue por sua mãe a identidade

confirmando que o cidadão
seria “Wellington Ferreira
Sangi”. Ao checar seu nome
junto à justiça, constataram
que Wellington era fugitivo
da Justiça de Minas Gerais.
Sendo encaminhado ao DPJ
de Venda Nova do Imigrante.

Fugitivo de Minas Gerais é
recapturado em Ibatiba-ES

Homem mata ex-esposa, ex-sogra e atira no próprio peito
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ENTRETENIMENTO
Discriminação
Reuniram-se os líderes das principais
e mais desenvolvidas nações do mundo
e foram questionar o Criador, sobre um
problema que intrigava a todos.
Um dos representantes, falando em
nome próprio e dos colegas, assim se
expressou:
- Senhor, aqui viemos reclamar de
uma discriminação que houve, de Vossa parte, talvez até involuntariamente.
Veja Senhor, nossos países têm muitas
vezes grandes extensões cobertas pelo
gelo, maremotos, terremotos, desertos,
tufões, poucas áreas férteis, invernos
longos demais e verões também. Enquanto isso o Senhor criou um país chamado Brasil, que é uma maravilha só:
terras férteis de norte a sul; rios e matas
exuberantes; milhares de quilômetros
de convidativas praias; uma infindável
riqueza mineral; nada de terremotos,
maremotos, tufões, gelos ou desertos;
o clima é delicioso, com estações milimetricamente definidas. Queremos com
todo respeito, saber o motivo da discriminação!
E o Senhor Supremo, do alto de sua
infinita sabedoria respondeu:
- Mas vocês já viram o povinho que
eu botei lá?...

Tá certo
A mulher foi tirar o título de eleitor e
o juiz perguntou:
-Qual é a sua zona?
-Qual é, doutor, eu agora sou casada.

De criança
-Mamãe, eu posso ir à rua brincar
com o Joãozinho?
-Não, responde a mãe zangada. Eu
não gosto dele.
-Então eu posso ir à rua pra bater
nele?

CURIOSIDADES
CAFÉ - Sua história de origem é repleta de lendas sobre força e vigor. Provavelmente o café surgiu em terras de
pastoreio da Etiópia, na África. Durante
algum tempo, os árabes tentaram monopolizar a arte de cultivá-lo. Felizmente
os holandeses espalharam o delicioso
sabor do café pelo mundo.
No Brasil – No início do Brasil Colonial, o café era artigo de luxo cujo cultivo os portugueses não tinham acesso.
Somente por volta de 1727, as primeiras
sementes chegaram em terras nacionais,
sendo doadas pela esposa do governador
da Guiana, que se apaixonou por um sargento convocado especialmente para contrabandear mudas da planta para o país.
CALENDÁRIO - O primeiro esboço
do nosso calendário foi criado por Rômulo e tinha 304 dias (10 meses): Martius, Aprilis, Maius, Junius, Quintilis,
Sextilis, September, October, November
e December. Depois o rei Numa Pompílio acrescentou dois meses no início do
calendário: Januarius e Februarius.
UTOPIA - A palavra “Utopia” é formada por “U” (não) e “topos” (lugar),
sendo que significava em grego “nenhum lugar”.

SETE ERROS

HORÓSCOPO
Astrológica por Claudia Vannini
ÁRIES – de 21/3 a 20/4: Mesmo com dificuldades no campo da comunicação, especificamente a
partir de amanhã, quando Mercúrio fica retrógrado,
seu humor poderá lhe dar condições para tentar
equilibrar responsabilidades e confiança em colegas de trabalho e parentes.
Relacionamentos: olha que coisa boa, para quem estiver solteira,
nada melhor do que se socializar mais, sobretudo agora que iniciam
as festas juninas, para quem sabe surgir uma nova paixão. Por sinal, o
momento está fértil para investir num relacionamento e para consertar,
com bom senso, os duradouros.
TOURO – de 21/4 a 20/5: Neste período há maior tranquilidade para
resolver questões de ordem pessoal. Há clima para se pensar atitudes
e até desenvolver algum dote artístico, se for o caso. O equilíbrio tão
importante desde a semana que passou, servirá para se reassumir uma
postura de maior reconciliação com o mundo em volta.
Relacionamentos: procure entender que um casal para funcionar
melhor, terá de necessariamente ter um projeto de vida em comum.
Há clima para maior envolvimento e busca mais acentuada por prazeres da pele.
GÊMEOS – de 21/5 a 20/6: As oportunidades não surgem do nada.
Entenda que a construção de sua imagem é causa para que tudo
aconteça. Em especial, neste período, a energia transformadora para
conduzir seus objetivos dá a força necessária para novos investimentos,
assumir frentes de trabalho e desenvolver novos projetos.
Relacionamentos: cuidado para não entrar em discussões banais
com a pessoa amada, pois com Mercúrio retrógrado, não há tanta
paciência para encarar oposições ou até chantagens emocionais.
Seja mais direta no que pensa, mas cuidado com o duplo sentido das
palavras e ações.
CÂNCER – de 21/6 a 22/7: Maior sensibilidade diante de situações
novas dá o tom do momento. Algumas responsabilidades se aproximam e nada melhor do que se preservar com a família ou no lar para
revigorar as energias. Use melhor a criatividade para encontrar saídas.
Boa visão de acontecimentos.
Relacionamentos: nunca pense que se isolar em um casulo, se
fechar para o mundo, trará necessariamente soluções para o relacionamento a dois. Procure sentar com a pessoa amada para repartir
sentimentos, ouvir uma boa música, conversar mesmo! Ao final todos
ganham.
LEÃO – de 23/7 a 22/8: Você está mais sociável e haverá certa
cobrança de amigos para isso. Acontece que o otimismo estará a toda
para abençoar novos projetos, sobretudo agora que há maior dimensão
mental de sua capacidade de realização. Para se ter poder, é preciso
saber usá-lo. E por que não?
Relacionamentos: é bem provável que pessoas do passado possam voltar. Rever amigos de sua rede pode fazer bem. Para quem
estiver solteira, há grande possibilidade de novos romances e de viver
paixões bem calientes a partir deste final de semana.
VIRGEM – de 23/8 a 22/9: E a energia da semana passada continua
forte. É um momento magistral para se conseguir superações no campo
profissional e pessoal. E olha que será inevitável chamar atenção de
chefes e do círculo profissional. Seus projetos a partir de agora podem
andar com maior precisão. Para isso, planeje-se.
Relacionamentos: o período está muito bom para os encontros,
para dar uma saidinha com a pessoa que estiver conhecendo agora ou
para quem estiver num relacionamento mais duradouro, nada melhor
do que fazer uma pequena viagem para aprofundar a relação.
LIBRA – de 23/9 a 22/10: Algo lógico e inevitável é quanto à assimilação de novas ideias e conhecimentos a partir de curiosidades
que poderão dar maior firmeza e capacidade de se preparar diante da
vida. Isso tudo poderá ser um forte aliado, além de elixir, para superar
dificuldades e para dar maior conforto para planos futuros.
Relacionamentos: para quem estiver solteira, há maior possibilidade de conhecer uma pessoa interessante para lhe ampliar horizontes.
Por que essa ampliação? Porque aquele que souber mostrar uma
intelectualidade que desperte sua curiosidade, poderá ser o escolhido
para um novo romance.
ESCORPIÃO – de 23/10 a 21/11: Questões de heranças e divisão
de bens podem vir à tona neste momento. Procure ouvir mais e interfira
somente no momento certo, sem aflição. Não esqueça que medo e
receio são palavras diferentes. O medo enfraquece, mas o receio é
apenas precaução. Hoje com a experiência de vários trânsitos astrológicos, você está mais forte.
Relacionamentos: o período requer maior paciência para entender
os interesses e ações da pessoa amada. Mas você quer acertar, ou
digamos, quer controlar e por isso algumas coisas podem entrar por
um ouvido e sair pelo outro. Ser polida e elegante na hora certa tem
lá seus significados para a relação.
SAGITÁRIO – de 22/11 a 21/11: Saber entender o que os outros
querem, inclusive sócios e pessoas de seu trabalho, pode ser dificultoso a partir do movimento retrógrado de Mercúrio amanhã, dia 7 de
junho. Há necessidade de se rever, em parte, ações que dependam
de outras pessoas, porém é bom saber que paciência e bom senso
serão essenciais neste momento.
Relacionamentos: com o Sol em Gêmeos, os relacionamentos
duradouros tendem a ganhar uma nova dimensão. Atitudes brandas,
carinhosas, além de cortesias com a pessoa amada farão a diferença
nesta semana. Nunca esqueça que não há amor que resista diante da
falta de educação e da falta de respeito.
CAPRICÓRNIO – de 22/12 a 20/1: Há tendência de os capricornianos serem bastante rígidos em ações e posturas. Tudo bem, essa
é uma das características deste signo, porém o período requer maior
possibilidade de se rever tais posturas, ser mais tolerante consigo e
com os outros e entender que a vida pode ser vivida de forma mais light.
Relacionamentos: para quem estiver só, o período, sobretudo
depois de segunda-feira favorece pequenos encontros e quem sabe,
melhorar o astral para encontrar uma nova pessoa. Há uma energia
possibilitando até pequenas viagens.
AQUÁRIO – de 21/1 a 19/2: Desde a semana que passou a energia de superação e de dinamismo para consertar defeitos e acertar
ponteiros de equipes, está favorecido. Essa energia continua dando
a paciência e a vitalidade para continuar focado em objetivos, mesmo
com cobranças pela maneira de lidar com o cotidiano.
Relacionamentos: há um clima de maior sensualidade que ronda o
perfil dos aquarianos. Outro detalhe é que o poder de sedução, também
ganha força para quem estiver solteira e caso se transforme em paixão,
pode esperar um relacionamento mais emocionante.
PEIXES – de 20/2 a 20/3: É bom saber que as metas deixadas de
lado há algum tempo podem ser retomadas. Há tendência agora a
focar mais no campo pessoal, ou seja, para resolver pequenas pendências que serão cobradas muito em breve. Mesmo com dificuldades
de expressão, aproveite para deixar tudo mais claro com pessoas de
seu convívio.
Relacionamentos: a vida afetiva e mais íntima é priorizada neste
período. Bom momento para fazer as pazes com quem precisa e acertar
ponteiros com a pessoa amada. Se estiver só, procure estudar bem a
outra pessoa antes de qualquer iniciativa.
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Geraldo Luís revela que recusou salário
milionário no SBT: “Ia quebrar a cara”

Magoado, Walcyr Carrasco muda de
apartamento após término de namoro

Geraldo Luis surpreendeu ao revelar que
recusou uma proposta feita por Silvio Santos,
que ofereceu um salário milionário para que
ele trocasse a Record pelo SBT. Ele deu detalhes da negociação em entrevista ao “A Tarde
É Sua”, na última quinta-feira (5).
O apresentador explicou que estava há pouco tempo apresentando o “Balanço Geral SP”
e que ficou bastante inseguro. “Senti que se
eu fosse, ia quebrar a cara por não estar preparado”, disse ele, que incomodava a concorrência com média de 15
pontos no Ibope.
Mas, o medo não foi o único motivo para a recusa. “Não aceitei
porque eu não seria leal com quem foi comigo. Eu estava no ar há
quatro meses. Estava engatinhando no ‘Balanço’”, comentou, acrescentando que falou tudo isso ao dono do SBT, em uma visita à sua
casa.
Em conversa com Sônia Abrão, Geraldo foi questionado sobre
a atitude de Luiz Bacci, que viveu uma situação semelhante, mas
optou por deixar a Record - ele estava há três meses à frente do “Balanço Geral” e rescindiu contrato para assinar com a Band.
“Eu não tive colhão como o Bacci e acho que ele fez besteira. Parece que vai ganhar R$ 500 mil. É muito dinheiro, mas o que desejo
é que ele seja feliz”, avaliou.

Acostumado a tratar romances em suas
obras, Walcyr Carrasco está passando por uma
fase complicada após terminar um namoro.
O dramaturgo utilizou sua página no Facebook para desabafar e confessou estar bastante
triste com a situação. Aliás, a tristeza é tanta,
que ele decidiu se mudar para esquecer o passado, segundo o jornal “O Dia”.
Em um desabafo, aberto apenas para amigos,
o autor de “Amor à Vida” chegou a dizer que
está pensando em deixar de amar. “A gente envelhece, mas os sentimentos continuam jovens”, escreveu.
“Toda relação tem que ser erguida sobre os alicerces da honestidade de ambas as partes. Honestidade total. A mentira e a omissão
corroem o amor e ele termina sufocado pelas palavras não ditas”,
filosofou em outra publicação.
Muitos fãs ficaram preocupados com o momento vulnerável de
Carrasco e mandaram mensagens de otimismo. Danielle Winits chegou a comentar um dos posts, questionando se o amigo estava bem.
Bastante discreto com a vida pessoal, o escritor não deu pistas
sobre quem é a pessoa que partiu seu coração.

Fechou! Ana Paula Padrão
assina contrato com a Band
Após um longo período de especulação, é oficial: Ana Paula Padrão assinou com a Band e está
prestes a voltar à TV.
A jornalista foi contratada para apresentar a versão brasileira do reality show de culinária “MasterChef”, como já adiantado pela própria - ela
quer ficar longe das bancadas dos noticiários.
Apesar de ter acertado detalhes de seu contrato, a apresentadora
ainda não anunciou a data de sua estreia. As informações são do
jornal “Agora São Paulo”.

Após passar mal na Gazeta, Ronnie Von
nega que tenha sofrido infarto
Ronnie Von utilizou um espaço no programa “Mulheres”, da TV
Gazeta, na última quinta-feira (5), para explicar o motivo pelo qual
não gravou o “Todo Seu” na noite anterior - o que gerou grande
repercussão entre os telespectadores.
O apresentador explicou que passou mal e
precisou de atendimento dos Bombeiros em
seu camarim. Com dores no braço e a pressão arterial alta, ele foi levado a um hospital
de São Paulo às pressas, sob suspeita de um
enfarte. “Já há algum tempo tenho sentido dor
no braço, mas vou levando na flauta. Ontem,
senti uma dor muito grande no braço, mas fui
trabalhar. Chegando lá, ficou insuportável”,
explicou ele, que foi submetido a vários exames para confirmar um possível ataque cardíaco.
No entanto, tudo não passou de um susto. “Descobriram que eu
tenho uma inflamação aguda no braço esquerdo. Mas, como começou a formigar meu braço, e aliado a pressão alta, acharam que estava enfartando. Quis explicar antes que digam que estou morrendo”,
detalhou. Apesar de seu médico ter recomendado repouso, Ronnie
continua com a rotina de gravações. E dispensou a tipoia que precisa
usar por um tempo. “Eu sou um vaso muito ruim, de péssima qualidade, e eu não quebro mesmo”, brincou.

Ex-jogador Fernandão morre
em acidente de helicóptero
Morreu na madrugada de sábado o ex-atacante Fernandão, um dos grandes ídolos
da história do Internacional e que passou
também por clubes como Goiás e São
Paulo. Ele estava fazendo de helicóptero
o trajeto entre as cidades de Aruana e Goiânia, em Goiás, quando a aeronave caiu.
Fernandão, com 36 anos, fazia o trajeto de
cerca de 310 km acompanhado de outras quatro pessoas quando a
aeronave sofreu uma queda por volta da 1 hora da manhã. De acordo com o tenente-coronel Ronaldo Pereira Soares, subcomandante
do 4º Comando Regional da Polícia Militar de Goiás, Fernandão
foi retirado com vida do helicóptero, mas, encaminhado ao Hospital
Municipal, não resistiu e morreu. Estavam com ele no momento da
queda Lindomar Mendes Vieira, Antônio de Pádua Ferreira, Edmilson de Sousa Lemes e Miltom Ananias.

Suposto affair de Grazi Massafera já
frequenta a casa da atriz
Apesar de não terem assumido o romance, Erick Silva e Grazi Massafera podem
estar mais próximos do que se imagina. O
lutador, inclusive, já estaria frequentando
a casa da atriz no Rio de Janeiro.
O atleta de MMA deu pistas de que tem
passado tempo na residência da loira, por
meio de seu Instagram. Ao compartilhar
uma foto, o sistema de mapas da plataforma apontou que ele estava
no mesmo endereço de onde Grazi costuma publicar as fotos na conta dela, segundo o jornal “O Dia”.
Outro detalhe que não passou despercebido por internautas foi o
fato de a ex-esposa de Cauã Reymond ter mostrado recentemente
uma foto de dois cachorros. Um seria Príncipe, animal de estimação
da atriz e sua filha, Sofia. O outro, que nunca havia aparecido em
cliques da beldade, seria Logan, companheiro de Erick.
Vale lembrar que Silva trocou o Espírito Santo pelo Rio de Janeiro, onde passou a treinar com mais frequência, só para poder ficar
mais perto de Massafera.

Freira vence o
“The Voice” na Itália
Sucesso na internet, após se tornar viral, a
freira Cristina Scuccia venceu o “The Voice” na
Itália, na última quinta-feira (5), com 62% dos
votos populares. A jovem religiosa, de 25 anos,
agradeceu ao público e pediu para que a plateia rezasse o ‘Pai Nosso’ com ela. “Quero que Jesus entre aqui, é um sonho”, declarou.
Emocionada, a artista ainda fez questão de falar sobre a admiração por seu técnico, o rapper J-Ax, por tê-la protegido dos críticos
de plantão. Para quem não lembra, Cristina conquistou internautas
do mundo todo ao cantar “No One”, de Alicia Keys, durante as audições às cegas - quando os técnicos só ouvem o candidato.
Aprovada pela maioria, ela chamou atenção não só pela voz, mas
por se apresentar usando o tradicional traje preto e um crucifixo no
pescoço. Antes da final, havia a dúvida sobre uma possível reação
negativa do Vaticano sobre a participação de Scuccia no reality musical. A freira, no entanto, estava tranquila. “Já que o Papa Francisco
fala de um evangelho de alegria, acho que estou em um bom caminho”, comentou na ocasião.

Milton Neves dispara: 'Marcelo Rezende
chicoteia repórteres no ar'
Na última quinta-feira (5), Milton
Neves criticou Marcelo Rezende sobre a forma como trata seus repórteres e produtores do “Cidade Alerta”,
da Record. 'Marcelo Rezende chicoteia repórteres e produtores no ar
como se eles fossem escravos negros
do Alabama ou parias egípcios fazendo pirâmides', disse o apresentador
do 'Terceiro Tempo', da Band, em seu Twitter. Ao ser questionado
por um seguidor, o jornalista se justificou: “Gosto dele, meu amigo,
mas ‘tá’ louco”. A declaração polêmica de Neves acabou tomando
conta das redes sociais e dividiu a opinião dos internautas, que o
apoiaram, mas também o criticaram.
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Contrato publicitário impede
Kaká e Carol Celico de assumirem separação, diz jornal
Embora a assessoria de imprensa de Kaká
e Caroline Celico tenha desmentido a notícia de que o casal esteja separado, rumores
dão conta de que os dois ainda não assumiram o término do casamento por causa de
um contrato publicitário. Isso porque a dupla aparece feliz da vida na campanha de uma marca de produtos
alimentícios, que continuará em circulação até o mês de julho, de
acordo com o jornal “Extra”. A propaganda, aliás, inclui uma promoção que levará o vencedor para a Itália, onde será recebido pelo
jogador e sua esposa para um jantar.
Na última sexta-feira (6), foi divulgada pela revista “Caras” a informação de que há dois meses Kaká e Carol teriam colocado um
fim na união de oito anos. Há quem diga, inclusive, que o casamento
dos dois não andava bem desde que a socialite exigiu que o jogador saísse da igreja evangélica que frequentava, segundo o jornal
“O Dia”. Além disso, um suposto affair de Kaká com a atual Miss
Brasil, Jakelyne Oliveira, teria sido a gota d’água para o casamento
chegar ao fim.
Os boatos ganharam força depois que o craque foi visto na companhia da beldade durante sua viagem para Fernando de Noronha,
Pernambuco. A própria Miss fez questão de comentar o assunto e
desmentir os rumores. "Estávamos no Bar do Cachorro com outros
amigos, conversamos, e depois ele começou a me seguir no Instagram e eu a segui-lo, nada demais. Estou num relacionamento há
dois anos e muito feliz com o meu amor".

Dono do 'Pânico' compra transmissão de
MMA para concorrer com a Globo
O dono da marca 'Pânico', Antonio Augusto Amaral de Carvalho
Filho - o Tutinha -, vai apostar em um novo segmento para 'brigar'
diretamente com a Globo durante suas transmissões das lutas de
UFC. O empresário se associou a Wallid Ismail, presidente da Jungle Fight, maior liga de artes marciais mistas (MMA), para transmitir 12 lutas nacionais em 2015. O pacote teria sido oferecido a todas
as redes de TV aberta do País, entretanto, apenas Record e Band se
mostraram interessadas. A emissora do Morumbi, contudo, está com
as negociações mais avançadas.
'Estamos indo para a TV aberta para sermos líderes de audiência.
Vamos concorrer com a Globo', disse Wallid Ismail ao 'Notícias da
TV'. Com as novas negociações, o campeonato - que pertence ao
SporTV - terá sua permanência no canal pago em 2015 indefinida.

Filho de Zezé Di Camargo defende o pai:
“Tem defeitos, mas tem muito mais coisas
boas do que ruins”
Em meio às polêmicas envolvendo a separação dos
pais, Igor, filho de Zezé Di Camargo e Zilu, saiu em
defesa do sertanejo durante uma discussão com seus
seguidores do Instagram.
“Eu conheço o meu pai. Qualquer coisa quando se
trata de um famoso vira uma tempestade. Quem me
conhece sabe que eu não abro a boca para falar mentiras. Fã tem que puxar a orelha do ídolo mesmo, quando ele faz algo imprudente ou faz uma piada de mau gosto. Agora,
vir um monte de desconhecido falar m*** sem nem conhecer, não
dá. As coisas nem sempre são o que parecem. Meu pai tem defeitos, sim, mas eu posso falar de muito mais coisas boas dele do que
ruins”, desabafou na rede social. O DJ continuou e pediu para que
deixassem o cantor em paz: “Baixem a bola, fofoqueiros de plantão.
E vão lamber o próprio saco. Eu coloco a minha palavra na reta que
meu pai não quis ofender ou machucar ninguém. Fã tem que mostrar
a opinião para o ídolo mesmo, de forma construtiva. Os fãs têm esse
direito. Agora esse povo que só quer saber de xingar e ter a hipocrisia de falar dos outros antes de se preocupar com a própria vida, vão
dar @$%#&, que vocês fazem melhor”.
A polêmica começou após Zezé assumir oficialmente o romance
com a jornalista Graciele Lacerda. As filhas do cantor, Camilla e
Wanessa, ainda não teriam aceitado o namoro dos dois. No entanto,
depois de voltarem a seguir o pai no Instagram, as jovens almoçaram com o cantor nesta terça-feira (3).

Fã compra mansão de Whitney Houston
por R$ 3,3 milhões
Matthew Krauthamer, fã de Whitney Houston, comprou a mansão da cantora, morta em 2012, nos Estados Unidos.
O médico pagou R$ 3,3 milhões pela propriedade localizada em
Nova Jersey, onde a diva morou por 25 anos.
A residência possui cinco quartos, seis banheiros, piscina, duas
jacuzzis, jardim e quadra de tênis.

16

10 de junho / 2014

acesse: www.jm1.com.br

OAB MANHUAÇU LANÇA CAMPANHA DO AGASALHO 2014
Doações poderão ser feitas até o dia 27 de junho

A diretoria da OAB Manhuaçu iniciou, nesta semana, a Campanha do Agasalho
2014. A proposta é arrecadar
roupas de inverno infantil e
adulta, masculinas ou femininas, e agasalhos para posteriormente doar a entidades
e famílias carentes. Calçados
e meias também são aceitos.
A campanha vai até o dia
27 de junho. “O objetivo é

arrecadar o máximo possível
de peças de roupas, sapatos
e agasalhos, como: cobertores, edredons, calça, camisa,
casacos, meias, tocas, luvas,
capas e outros. Ao final da
campanha, os materiais coletados serão distribuídos às
famílias mais necessitadas de
nossa cidade”, destaca o presidente da OAB Manhuaçu,
Alex Barbosa de Matos.

Quem quiser participar da
campanha deve entregar as
suas doações na Sala da OAB
do Fórum (Praça Cinco de
Novembro, 381). Alex Barbosa acredita na mobilização
em torno da campanha para
repetir o saldo positivo dos
anos anteriores. “Constitucionalmente, a Ordem tem
como missão a defesa da
cidadania e essa campanha

tem esse espírito de mobilizar a sociedade, visando
minimizar o sofrimento de
parte da população excluída.
Com certeza, a sociedade vai
responder de forma positiva
a mais essa iniciativa da classe dos advogados”, diz.
Outras informações pelos
telefones (33) 3331-2513.
Assessoria de Comunicação / OAB Manhuaçu

A AssembleiA de minAs trAbAlhA
pArA melhorAr A vidA dos mineiros.
Bolsa-Reciclagem
comBate à PoBReza
assine + saúde
cRiou o dê sua oPinião
Redes sociais
maRcha contRa o cRack
*Deputados com imóvel na RMBH.

Fundo de eRRadicação da miséRia
movimento idade com Qualidade
Passe-livRe inteRmuniciPal PaRa Pessoas acima
de 65 anos e Pessoas com deFiciência
estatuto mineiRo da micRo e PeQuena emPResa
lei do Queijo aRtesanal
Fim do voto secReto e do Pagamento da hoRa extRa
Fim do 14º e 15º saláRios dos dePutados
Fim do auxílio-moRadia*
Renegociação da dívida de minas geRais
lei de incentivo à indústRia da comunicação
Nos últimos três anos, a Assembleia criou novas medidas de austeridade e transparência, reduziu custos e
melhorou a qualidade de vida dos cidadãos de todas as idades. Também investiu em mecanismos de aproximação
com a população, para maior participação de todos, e trabalhou para diminuir as diferenças sociais no Estado.
Isso porque a Assembleia de Minas é sua. É o poder e a voz do cidadão.

Saiba maiS em almg.gov.br e na Tv aSSembleia.
ParTiciPe. acomPanhe. Dê Sua SugeSTão.
Assista à TV Assembleia – www.almg.gov.br – Rua Rodrigues Caldas, 30 – Belo Horizonte – (31) 2108 7800

@assembleiamg

assembleiademinas
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