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Distribuição gratuita

11ª Prata em destaque foi um sucesso
O
PÁG.
PÁGs.
dia 15 de maio é o dia do Distrito do Prata, este ano comemorado em junho
com uma boa presença de público. A festa Prata em Destaque teve início na
quinta-feira (11), com encerramento domingo (15).

DIZEM POR AÍ... PÁGs. 8 e 9

PT lança oficialmente
candidatura de Pimentel

8e9

P

Pimentel (centro), Josué Gomes (dir.) e Andrade participam
da convenção do partido

artido dos Trabalhadores confirmou o
ex-ministro do Desenvolvimento Fernando
Pimentel como candidato
ao governo de Minas Gerais nas eleições de outubro
deste ano. O vice de Pimentel será o deputado federal
e presidente do PMDB em
Minas, Antônio Andrade. A
aliança entre PT, PMDB,
PROS, PRB e PCdoB terá
como candidato ao Senado
o empresário Josué Gomes
da Silva (PMDB), filho do
ex-vice-presidente
José
Alencar.

A festa Prata em Destaque teve início na quinta-feira (11), com encerramento domingo (15).

Ação certa em momento errado

O

Dia dos namorados deste ano veio
acompanhado de
um dos maiores eventos
do Mundo, de maneira
que o centro de Manhuaçu estava lotado de pessoas tentando fazer compras, mas exatamente
neste dia na hora errada a
prefeitura resolveu interditar algumas ruas.

gugu - valesca - rodolfo
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EDITORIAL

CHARGE

Lixão poderá trazer dor de cabeça
para 14 prefeitos da região
O artigo 54 da Lei Federal 12.305, de 2010, que institui a Política
Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), fixou 2 de agosto de 2014 como
prazo para a erradicação dos lixões, que causam grande impacto ambiental
e trazem risco para a saúde pública. Já o aterro sanitário é o meio mais
adequado, de acordo com os especialistas, para receber os resíduos, pois
permite o confinamento seguro do lixo domiciliar, diminui a poluição
ambiental e protege a saúde pública.
Decorrido mais de 10 anos de negociações, incontáveis prazos, e
outros tantos adiamentos, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável (Semad) vai começar a aplicar medidas
mais duras contra os prefeitos mineiros que insistem em manter lixões
em seus municípios. A situação é complexa e cara, em alguns casos um
aterro não sai por menos de um milhão, valor para algumas prefeituras
muito alto, muitos acreditam em uma prorrogação até o final de 2014. O
governo deu ultimato e acionou o Ministério Público (MP) para enquadrar
pessoalmente gestores municipais que não resolverem o problema. Entre os
responsáveis pelas 853 prefeituras do estado, quase um terço (278) corre o
risco de ser punido criminalmente. A saída para escapar do processo pode
ser aderir a consórcios para a construção de aterros sanitários. O problema é que, além de atrasada, a solução já chega tecnicamente defasada,
inserida em um modelo que está perto do colapso. Até o momento pouca
coisa foi resolvida e quase um terço dos administradores de municípios
mineiros podem responder a processo criminal por não destinar resíduos
corretamente. Ultimato ocorre após muitas negociações e poucas ações.
O Brasil demorou demais para atacar este problema e está muito atrasado
em relação a outros países no quesito lixo.
Fale com a redação
Quando o assunto é a falta de aterro
sanitário, os números do estado beiram o contato@jm1.com.br
absurdo. Menos da metade da população
(33)3331-8409
mineira (47%), ou 9,2 milhões de habitantes de zona urbana, é atendida por unidades
regularizadas de deposição final de resíduos. Nessa conta entram 136
usinas de triagem e compostagem e apenas 80 municípios com aterros
apropriados. A maioria absoluta convive com descarte a céu aberto (278)
ou com o “quebra-galho” que atende pela classificação de “aterro controlado” (são 359), cuja diferença para o lixão é separada por uma linha
tênue: enquanto o primeiro recebe camada de material inerte que recobre
o lixo a cada fim de jornada, o outro é um terreno aberto.
Em 2001, mais de 800 cidades mineiras não davam destino correto
aos detritos. A meta do programa Minas sem lixões era que, até o fim de
2011, o número caísse para 172, com 80% do estado livre da sujeira. Mas
os prefeitos não cumpriram o dever de casa. De acordo com a Fundação
Estadual do Meio Ambiente (Feam), vinculada à Semad, importantes
municípios, como Montes Claros (Norte de Minas), Governador Valadares
(Leste) e Divinópolis (Centro-Oeste), que juntos têm população de quase
1 milhão de habitantes, estão entre os exemplos dessa realidade. Todas
respondem a ações do MP.
Prefeitos têm desafio de providenciar aterros sanitários que atendam
normas da Justiça. “Não é mais possível suportar essa situação. Estamos
tentando resolver desde 2001 e o estado já fez tudo o que podia. Falta
vontade política e pressão popular. Vários municípios com mais de 20 mil
habitantes deveriam ter dado uma solução até setembro de 2010. Muitos
deles já foram multados”, afirma o gerente de Resíduos Sólidos Urbanos da
Feam, Francisco da Fonseca. Pelas regras do programa Minas sem lixões,
as cidades poderiam implantar aterros controlados de forma paliativa e,
posteriormente, a estrutura correta.
Mas é fácil constatar que muitos ainda são lixões mal disfarçados. Prova
disso é a lista da Feam, fechada em 15 de dezembro de 2011, por técnicos
que fazem a fiscalização in loco. “Alguns adotam o aterro controlado,
mas não fazem a gestão correta e há um retrocesso. Outros não tomam
cuidados essenciais e, por isso, a classificação não muda”, alerta Fonseca.
Para pôr fim à novela, a aposta é mudar a forma de cobrar providências:
há até três anos, o MP entrava com ações contra o município, ganhava,
mas sem resultado. Agora, as ações são dirigidas à pessoa do prefeito.
Das 278 cidades, 14 delas são da região: Alto Caparaó, Alto Jequitibá,
Caparaó, Carangola, Conceição de Ipanema, Lajinha, Manhuaçu, Martins
Soares, Matipó, Mutum, Reduto, Santana do Manhuaçu, São José do
Mantimento, Sericita.
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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
Com a maestria e olhar aguçado que é peculiar ao “delator” da notícia restou comprovado cientificamente o fracasso
da nossa “república”, não há
boletim ou mídia forçada que
desminta os fatos. Estamos
passando por ridículo ao permitir que a pantumia de um
Dom que não passa de quixote
seguidos pelos séquitos com
afrouxamento de freios éticos
tentem acalorar um movimento
separatista que trouxe mortes
e guerra. É a contramão da
diplomacia.
“Seja bem vindo à República
Manhuassu” e conheça sua
realidade!
Glauber Vidal glauberadvo@hotmail.com

Ao Jornal das Montanhas
Educação divulga lista de classificação de candidatos à designação
Sou professora dos anos iniciais a 27 anos .Esperei para me
aposentar após completar todos
os requisitos, preparei a papelada e fui. Nem te conto, saí de
lá deprimida, além de negar, a
gente é humilhada por essa corja.
Fui pra Justiça Federal. Passado
alguns meses, me concederam.
AÍ sim, adoeci de vez, chorei uma
semana. Dividiram o meu salário
e me aposentaram. Achei um
absurdo, um abuso, um assalto,
o governo exige que os professores estudem para prestar um
bom trabalho. Depois, ele dá-lhe
um pé na bunda. Jurei que nunca

mais me dedico a essa porcaria,
penso que o meu destino é morrer
trabalhando porque a lei não vai
mudar muito menos reconhecer
os direitos dos profissionais da
educação. A justiça é de Deus, a
politica pertence ao homem.
Lídia Dayana da Silva
Olá concluí meu ensino médio
em uma escola que não existe,
mas, eu não peguei meu certificado de conclusão, eu fiz o ENEM
eu gostaria de saber como faço
p/ pegar meu certificado de conclusão minha menor nota foi em
redação nas demais tirei acima
de 400, por favor, me informem
preciso com urgência desde já
agradeço.
Izabel Vilhenaq Tavares
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Ação certa em momento errado

O Dia dos namorados deste ano veio acompanhado de
um dos maiores eventos do Mundo, de maneira que o centro de Manhuaçu estava lotado de pessoas tentando fazer
compras, mas exatamente neste dia na hora errada a prefeitura resolveu interditar algumas ruas. Lógico que toda
obra é bem vinda, mas foi um xingamento danado dos comerciantes que não foram consultados como deveriam e
também as pessoas que pretendiam comprar seus presentes.
O trânsito foi alterado causando transtornos aos motoristas
que estavam desinformados sobre a mudança na rota, mas
a principal reclamação foi dos comerciantes que na expectativa de ter um aumento nas vendas no dia dos namorados,
aconteceu o inverso, houve queda nas vendas por causa do
barulho e muito incômodo. Não deu para conversar com os
clientes. “A mudança não é ruim, mas o momento escolhido
para realizar a obra não poderia ser mais inoportuno, pois é
um dos dias que o comércio mais vende, além desse evento
teve também o acontecimento da copa do mundo no Brasil
e quem vende esses periféricos da copa tomou prejuízo”.
Disse Sinésio. E os funcionários que trabalharam neste dia,
não teriam direito de assistir ao jogo? O prefeito tentou
agradar, mas acabou desagradando à todos.

Charge publicada no Jornal Folha
de São Paulo, em 09-06-2014

BRASIL, SERÁ QUE TEUS FILHOS, NA VIDA PÚBLICA, SERÃO, PARA SEMPRE, GENETICAMENTE
DEFORMADOS, GENETICAMENTE CANALHAS, LADRÕES, CRIMINOSOS, PILANTRAS, EMBUSTEIROS
E ABUTRES FAMÉLICOS EM CIMA DO PATRIMÔNIO
PÚBLICO? O POVO JÁ VAI CHAMAR OS MILITARES
DE VOLTA.
Renzo Sansoni

Veja os 5 piores perfis de profissionais
Perfis dos profissionais fazem toda a diferença, apresentamos a seguir cinco rótulos extremamente prejudiciais e
que, cedo ou tarde, podem destruir carreiras.
Alguns, inclusive, chegam a jogar contra qualquer uma
das duas oportunidades.
E foi isso que o Nube (Núcleo Brasileiro de Estágios)
tentou mapear para alertar quem está entrando no mercado
de trabalho ou quem quer se dar bem dentro da empresa –
ou seja, todo mundo.
Depois de ouvir 6.945 pessoas, com idade entre 15 e
26 anos, a conclusão foi que os “fofoqueiros” são os mais
mal vistos pela equipe, segundo 27,43% dos entrevistados.
Nada mais tóxico no escritório do que aquela pessoa que
sempre tem um comentário negativo a fazer sobre quem

quer que seja. Na sequência - quase empatados -, aparecem
os “enroladores”, com 27,30%. Fingir estar sempre atarefado, mas nunca produzir nada e não ter nenhuma iniciativa
também incomoda muito. “Quando há uma maçã podre no
círculo de convivência, todos os integrantes de uma equipe acabam contaminados. Por isso, tanto quem faz fofoca
como os enroladores prejudicam o ambiente por inteiro e
são mal vistos pelos colegas”, disse a coordenadora de treinamento e desenvolvimento do Nube, Yolanda Brandão.
Viver reclamando de tudo e de todos e descontar o mau
humor nos colegas de trabalho também pega muito mal. Por
isso, em terceiro lugar apareceu o “ranzinza”, com 22,75%
dos votos. Ainda de acordo com Yolanda, este é um tipo
de comportamento bastante imaturo e que pode colocar o
trabalho em risco.
Já o funcionário “pavão” conquistou a quarta posição
com 13,03%. Sempre presente, é aquele que adora ser o
foco das atenções e comentar seus bons resultados. Por fim,
na base da lista, com 9,49%, apareceu o “bajulador”. Tudo
o que ele faz é criar laços em busca de benefícios.

Ponte Nova quer regularizar
transporte alternativo
Falta de linhas para atendimento das comunidades da
zona rural estaria estimulando serviços clandestinos.
O prefeito de Ponte Nova, Guto Malta, solicitou à Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) que intervenha
junto à Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas
(Setop), no sentido de regularizar a situação dos trabalhadores autônomos no município. O pedido foi feito em audiência pública, realizada na terça-feira (10/6/14), naquela
cidade da Zona da Mata, em atendimento a pedido do deputado Paulo Lamac (PT).
Este tem sido um problema de várias cidades, inclusive
Manhuaçu, vários taxistas já reclamaram pela grande perseguição que eles sofrem por as vezes transportar duas ou
três pessoas, alguns já foram parar na Delegacia de Polícia. “Ponte Nova é uma cidade polo que atende a 53 municípios, e conta com cerca de 700 km de estradas rurais,
e maior parte dessa malha rodoviária não é contemplada
pelo transporte regular, o que transforma o profissional autônomo em única possibilidade de locomoção das pessoas”.
Argumentou o prefeito Guto Malta
Isso necessita ser estudado com paciência e regulamentado, afinal esses trabalhadores, que exercem o direito de
ir e vir nas comunidades rurais, permitem que milhares de
pessoas cheguem as cidades todos os dias para fazer uso
do comércio, serviços médicos, bancários, educacionais e
outros. O prefeito pediu ao governo que faça a permissão
precária, uma vez que é uma necessidade da população.
O motorista Valdir Barbosa reforçou as palavras do prefeito e lembrou que a intenção não é prejudicar as empresas
de transporte regular, e sim tornar a atividade legal para
atender as comunidades aonde as empresas não chegam.
Da mesma forma, o comerciante Gilson José Xavier de
Souza destacou que o transporte das pessoas da zona rural
para a cidade é bom para todos, uma vez que dá acesso a
serviços que esses locais não têm e ainda estimula a economia municipal.

Um detalhe esquecido quase causa
acidente em Manhuaçu
Além de idosos e portadores de necessidades físicas um dos motivos para a
mudança no calçadão da Praça em Manhuaçu foi o direcionamento para portadores de necessidades no campo visual,
porém um detalhe passou despercebido
pelos técnicos da obra, um telefone publico ficou bem no meio do caminho, um
portador de necessidades especiais no
campo visual quase bateu no orelhão que
estava no caminho, um detalhe que fez
toda a diferença para estas pessoas. A trilha que deveria ter como objetivo guiar
com segurança, os conduz ao perigo. Os pisos táteis devem
ser feitos, preferencialmente, em linha reta, sem obstáculos
ou desvios.

Não vou me deixar perturbar por
agressões verbais', diz Dilma

Presidente comentou as hostilidades que sofreu na abertura da Copa.
Ela afirmou que xingamentos não irão intimidá-la ou
atemorizá-la.
O que estamos acostumados assistir em aberturas de jogos das copas, é os discursos dos presidentes anfitriões e
do presidente da Fifa, coisa que no Brasil foi deixado de
lado, exatamente temendo serem hostilizados, mas a tática
não resolveu e Dilma foi xingada por palavrão ao feio. Não
cabe aqui opinar se foi certo ou errado, mas o xingamento
foi muito pesado, mas observando o que sofre o povo brasileiro e só mesmo quem sente o arder do calo é quem sabe
a dor.
Um dia após ser hostilizada por torcedores na Arena
Corinthians, na abertura da Copa do Mundo, a presidente Dilma Rousseff afirmou na sexta-feira (13) que não irá
se deixar "abater" por agressões verbais. Torcedores que
acompanhavam o jogo entre Brasil e Croácia, em São Paulo, xingaram a petista em ao menos quatro momentos, antes
e durante a partida. A Fifa também foi hostilizada.
"Eu não vou me deixar perturbar por agressões verbais.
Não vou me deixar atemorizar por xingamentos que não podem ser sequer escutados pelas crianças e pelas famílias",
disse Dilma durante cerimônia de inauguração da primeira
etapa do BRT (corredor de ônibus expresso) do Distrito Federal, sem citar diretamente o episódio do estádio paulista.
Padrinho político de Dilma, o ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva comentou o incidente da Arena Corinthians
e chamou de "moleques" os torcedores que hostilizaram a
chefe do Executivo. Lula afirmou que autores dos xingamentos "perderam a vergonha".
Diante de uma plateia de trabalhadores que atuaram na
construção da obra do BRT e convidados do governador do
Distrito Federal, Agnelo Queiroz (PT), a presidente lembrou que foi vítima de torturas físicas durante a ditadura
militar. Ovacionada pela plateia aos gritos de "um, dois,
três, Dilma outra vez", ela ressaltou que não irá se deixar
intimidar por hostilidades.
"Eu quero lembrar que [na minha vida] enfrentei situações do mais alto grau de dificuldade. Situações que chegaram ao limite físico. Eu suportei não foi agressão verbal,
não. Foram agressões físicas. Suportei agressões físicas,
quero dizer pra vocês, quase insuportáveis. E nada me tirou
do meu rumo. Nada me tirou dos meus compromissos nem
do caminho que tracei pra mim mesma. Não serão xingamentos que vão me intimidar e atemorizar. Eu não vou me
abater por isso", complementou a chefe do Executivo.
"Eu sei uma verdade. Tenho consciência dela, porque conheço o caráter do povo brasileiro. O povo brasileiro não
age assim, o povo brasileiro não pensa assim. E, sobretudo,
o povo brasileiro não sente da forma como esses xingamentos expressam. O povo brasileiro é um povo civilizado e é
um povo extremamente generoso e educado.
Justamente para evitar vaias, Dilma e o presidente da
Fifa, Joseph Blatter, abriram mão de discursar durante a cerimônia de abertura do evento esportivo. No ano passado,
na estreia da Copa das Confederações, a presidente foi vaiada em rápida aparição no Estádio Nacional Mané Garrincha
antes da partida entre Brasil e Japão.
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Tri-Objetiva - 103
Celso de Medeiros Costa (*)
"O PT gosta de mim"
Maluf sobre apoio em SP

LAVA JATO: MPF ‘SEGUIU O DINHEIRO’
DE CAMPANHAS
A operação Lava Jato é produto da estratégia do
Ministério Público Federal de adotar o lema “siga o
dinheiro”, para investigar a origem do financiamento eleitoral. A Lava Jato pôs na cadeia doleiros que
atuam para grandes partidos, lavando dinheiro sujo
da corrupção, e até o ex-diretor da Petrobras Paulo Roberto Costa, que a PF acredita ser um “banco
central” de políticos que há anos comandam o Congresso.
RESOLVEDOR-GERAL
Investigadores acham que Paulo Roberto Costa seria “resolvedor-geral” de problemas para figurões da
política, inclusive financiar campanhas.
MAPEAMENTO
Procuradores fazem um cruzamento de dados para
mapear negócios obtidos no setor público por financiadores de campanhas eleitorais.

MISSÃO IMPOSSÍVEL
Membros da CPMI da Petrobras defendem obstrução
da votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias para
impedir o recesso no Congresso e manter na ativa a
comissão de inquérito. Difícil é os partidos aceitarem.
SEM DINHEIRO NO BALCÃO
Deputados do PR dizem que o ministro César Borges
(Transportes) quer a cabeça do diretor-geral do DNIT,
mas eles já não têm o mesmo interesse de antes,
porque, em ano eleitoral, o órgão fica “engessado”.
NEM PENSAR
Pré-candidato ao governo do Amazonas, o líder do
governo no Senado, Eduardo Braga (PMDB) já avisou ao governo que não vê hipótese de oferecer a
vaga de vice para o desafeto Alfredo Nascimento
(PR-AM).
JOGOU A TOALHA

No Brasil, é comum os políticos compensarem os
financiadores de suas campanhas garantindo-lhes
negócios com o Estado brasileiro.

O senador João Vicente Claudino (PTB) não aceitou
as ponderações feitas pelo ex-presidente Lula em visita ao Piauí, na sexta-feira (13) e manteve a decisão
de renunciar à reeleição. A preocupação do PT é que
isso fragiliza a candidatura do senador Wellignton
Dias ao governo.

PRIORIDADES

FIO DA NAVALHA

De um leitor indignado: “tantos helicópteros para a
segurança da Copa, e quase nenhum para acudir as
vítimas das enchentes no PR e SC”.

O senador Benedito Lira (PP-AL) acha “natural”
apoiar Dilma (PT) em Brasília e Eduardo Campos
(PSB) em Alagoas. Ele prefere um presidente “comprometido com o Nordeste”.

COMEÇA ASSIM

BOLSA FAMÍLIA: R$ 8,4 BILHÕES
NA ‘VEIA’ DO ELEITOR
Em pleno ano de eleição, o governo Dilma distribuiu
R$ 8,45 bilhões diretamente a famílias “em condição
de pobreza e extrema pobreza”, nos primeiros quatro
meses do ano, através do Bolsa Família. Em 2010,
último ano de governo, o ex-presidente Lula destinou
R$ 14,4 bilhões ao Bolsa Família. Se continuar no
mesmo ritmo, Dilma deve gastar, no seu último ano
de governo, quase o dobro do antecessor.
ANO ELEITORAL
Em 2013, o governo Dilma gastou R$ 24,8 bilhões
com o programa Bolsa Família. Este ano a cifra pode
ultrapassar os R$ 27 bilhões.
DEZ BI A MAIS
No primeiro ano de governo Dilma os gastos com o
Bolsa Família foram de R$ 17,3 bilhões. Em 2013
gastou R$ 7,5 bilhões a mais.
MONITORAMENTO
A turma do “comitê popular da Copa” denunciou à
Anistia Internacional e à OAB que tem sido monitorada e procurada em casa e no trabalho.
BATEU, LEVOU
O deputado Marco Maia (PT-RS),
relator da CPMI da Petrobras, encontrou o colega Fernando Francischini (SDD), que levou uma pizza para a reunião da comissão,
e alfinetou: “Lugar de palhaço é
no circo”. O deputado oposicionista reagiu na bucha: “E o de ladrão, é na cadeia”.

SOLUÇÃO
O tucano Aécio Neves pressiona os correligionários
Simão Jatene e Cássio Cunha Lima para lançar duas
candidaturas ao Senado, no Pará e Paraíba. Aécio
prefere a reeleição de Cícero Lucena e Mário Couto.
FERA FERIDA
Assessores do Planalto se depararam com o nervosismo da presidenta Dilma após as sonoras vaias
e xingamentos na abertura da Copa. “Ela soltou os
cachorros com os assessores e ministros”, conta um
deles.
INGRATOS
Comentários on-line do jornal Granma torceram pela
Croácia, no jogo contra o Brasil. E dizem preferir Alemanha e Uruguai, na Copa.

Poder sem Pudor
TEMPO ESGOTADO

O senador Pedro Simon (PMDB-RS) fazia
duras críticas à indicação
de Tereza Grossi para a
diretoria de fiscalização
do Banco Central, quando foi interrompido pelo
senador Antônio Carlos
Magalhães, o ACM, que
presidia a sessão:
- O seu tempo acabou,
senador.
Simon foi rápido no gatilho, como sempre:
- Eu excedi nove minutos e 22 segundos, senhor presidente; d.
Tereza vai ficar no cargo por quatro anos.
Ela acabaria abatida pelo escândalo dos bancos Marka e Fonte
Cidam.

Política no meio...
1- Mudei a rota!
2- Darei uma nota!!
3- Terei forte bota!!!

1 - Do assunto futebolístico, desconsiderar
– § Fiquei de escrever
sobre o livro que li na 5ª,
5 do 6 último, mas permita-me mudar a rota. É que quero
tratar dum trinômio, mostrado a seguir, e discutido nestes 3
pontos respectivos. § Dizem que religião, política e futebol
não se discutem. Será em que sentido isso pode ser aplicado? Há lugar e hora certos para discuti-los?... – É o que
veremos, a seguir!!!... § Futebol é lazer; não é fundamental
para nós. Para que discutir sobre pensamento e preferência
individuais dele? Para mim, futebol não deveria levar as
pessoas a defesas tão enérgicas, acaloradas, e enlouquecidas. Na prática vê-se que isto acontece. Mormente, a torcida para times, que supera o ardor para com as seleções.
Não só mudei a rota da matéria, como mudei a minha rota
sobre torcida. Um dia que o Clube de Regatas do Flamengo
(*17/11/1895) perdia uma partida e um título para o Clube
de Regatas Vasco da Gama (*21/8/1898), eu que não torço
para time da cidade e nem do estado Rio de Janeiro, torcia
para aquele, enquanto meu falecido pai, Ademar Maria de
Medeiros, e meu irmão, Almir de Medeiros Costa, torciam
para o Vasco, pois na época eram torcedores do Fluminense (não sei Almir ainda o é). Mesmo que o Fla estivesse
pior eu dizia que não, e, mesmo ainda, que eu já sabia que
os dois sabiam mais de futebol que eu, que, até hoje, sei
muito pouco. Hoje, sou mais comedido! Se tu também o
és, conserva a tua rota!!!
2 - Do assunto político, limitar – §
Política já é algo de interesse coletivo,
pois está ligada a administração honesta
e distribuição justa de bens e similares
públicos, não se esquecendo do órfão e
da viúva, ou do pobre, enfim, de todos. §
Podemos conversar sobre política! Não
em todas as horas e em quaisquer lugares!! Até por quê
cada cidadão deve ter a opção individual!!!... § E temos
de perguntar até onde podemos e DEVEMOS ficar calados!... – e, quando falar!!! –... O equilíbrio disso é difícil!
Temos que buscar a nota 100 nisso. E, limitar, por quê a
política é muito importante, mas não a cousa/CAUSA mais
importante da vida, e, além disso, ela se mistura com partidarismo, politicagem e coisas mais que são mais negativas.
Com ela todo o cuidado é pouco, especialmente em período da propaganda eleitoral... De certa forma é nota zero!
Da FORMA CERTA é nota 100!!!
3 - Do assunto religioso, priorizar:
§ Religião, dentro do seu significado
original, e, sobretudo, baseada na Bíblia toda, é tudo positivo, pois, enquanto nada para a discussão de futebol, e
algo para a da política, para a Religião
é tudo – repito: bíblica! –, que deve ser
vivida, anunciada e, se for preciso e
possível, discutida!!! § As últimas leis do ensino religioso
nas escolas são incoerentes ao afirmarem que o ensino religioso não pode fazer proselitismo, ou, trazer alguém para
o seu lado; parece hipocrisia dizer não ser esse o objetivo
de tal ensino, ou – mais! – que ele não chegue a isso!!! §
Religião, apresentando algo, chega à discussão. O que eu
entendo de religião deve me levar a pregar, e, até, insistir,
“a tempo e fora de tempo”, ou, “quer seja oportuno, quer
não” (2 Tm 4.2a)!!! Se se consegue fazer isso sem discutir,
tudo bem! Mas, sendo preciso, discutamos, com educação
e todo cuidado!!! Eu quero é forte bota! Quer saber por
quê? Favor ler Rm 10.15b e Ef 6.15!!!.
1- O nada é negativo?
2- O algo tem interrogativo??
3- O tudo permanece positivo???
(*) Bacharel em Teologia, pós-graduado em História Eclesiástica livre
e pós-graduando em Teologia e Ensino Religioso.
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Abertura da copa no Brasil
A abertura da copa do mundo foi um sucesso, e o clima
de euforia dos moradores de Manhuaçu contagiou a todos
apesar da expectativa não ter sido das melhores, pois o jogo
começou com um gol contra de Marcelo jogador da seleção
brasileira, mas no final deu tudo certo o Brasil venceu e os
cidadãos de Manhuaçu se animam com a copa, e cria uma
expectativa de hexacampeonato brasileiro.
O Brasil pode ser campeão mundial, mas em educação,
segurança pública, saúde e saneamento básico nem foram
classificados e se continuar assim vai piorar o Brasil é um
país que cobra impostos em valores altos, mas para onde ele
vai? Pois investido em prol da população não está, vemos a
real situação do nosso país e não faz parte da nossa realidade um bom funcionamento dos serviços públicos.
Espero que se o Brasil chegar ao hexacampeonato à população não se empolgue e esqueça da administração do
Brasil está precária não podemos nos esquecer do que estamos presenciando até
o momento
nas próximas eleições.
O
Brasil merece uma
melhor administração, e nós
merecemos
um Brasil
melhor!

Barbosa nega desbloquear contas
de empresa de Marcos Valério

Defesa pediu valor para pagar multa de R$ 4,4 milhões
imposta pelo STF. Ministro entendeu que Valério não pode
usufruir de dinheiro oriundo de crime. O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Joaquim Barbosa,

negou desbloquear contas bancárias da empresa 2S Participações, de Marcos Valério. A decisão foi tomada na quarta-feira (11) e divulgada sexta (13).
Valério argumentou que precisava do dinheiro, que está
bloqueado desde 2006 por decisão do Supremo, para pagamento da multa de R$ 4,4 milhões imposta pela Suprema
Corte no julgamento do processo do mensalão.
Marcos Valério foi condenado a 37 anos e cinco meses
pelos crimes de corrupção ativa, peculato, evasão de divisas
e lavagem de dinheiro. E está preso na penitenciária Nelson
Hungria, região metropolitana de Belo Horizonte.
Para o ministro Joaquim Barbosa, não é possível liberar
o dinheiro, uma vez que foi comprovado no julgamento do
mensalão que Marcos Valério obteve os valores de forma
criminosa. Ele lembrou que o dinheiro foi bloqueado como
medida preventiva "com a finalidade de garantir futura indenização, pagamento das despesas processuais ou penas
pecuniárias, e, ainda, para eliminar o proveito econômico
obtido com a prática criminosa".
"O apenado Marcos Valério veio a ser condenado, em definitivo, pela prática dos crimes de corrupção ativa, peculato, lavagem de dinheiro e evasão de divisas, comprovando-se o uso de suas empresas nas operações criminosas. [...]
Não pode o apenado obter a liberação dos valores contidos
na conta da empresa 2S Participações, que foram bloqueados para impedir que o acusado obtivesse proveito econômico com a prática dos delitos", afirmou.
Segundo Barbosa, agora será necessário vender os bens
adquiridos por Valério após 2003 e destinar os valores aos
cofres públicos. A medida será tomada em outra ação, que
também corre no Supremo.

Presentes para Dia dos
Namorados tiveram mais de
70% do valor em impostos

Como manda a tradição, no Dia dos Namorados, muitos casais procuraram presentes para demonstrar amor e
carinho, e tornar ainda mais especial essa data. Mas, segundo um levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de
Planejamento e Tributação (IBPT), além de criatividade,
os brasileiros comprometidos precisaram preparar o bolso.
O estudo apontou as principais opções de presentes para a
data e constatou que algumas delas podem tiveram mais de
70% do valor apenas em impostos.
Segundo Melina Rocha Lukic, especialista em Planejamento Tributário e autora do livro As Ideias Também
Importam – Abordagem Cognitiva e Políticas Públicas no
Brasil, lançado pela FGV Direito Rio, isso acontece porque
geralmente os produtos escolhidos são considerados pela

legislação tributária, principalmente do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ) e do IPI ( Imposto sobre Produtos Industrializados) como não essenciais,
e por isso, aplicam sobre eles impostos maiores.
“A alta carga tributária impacta principalmente o consumidor final dos produtos, já que os tributos são repassados
no preço final. Portanto, quem acaba pagando a conta é o
consumidor”, avaliou Melina.
Se você presenteou, seu namorado ou namorada, com um
perfume importado ou uma bolsa de couro, por exemplo,
saiba que esses produtos têm a carga tributária de 78,43% e
41,52% respectivamente. As flores, chocolates e jantar romântico, como de costume foram os mais procurados pelos
que queriam agradar sem gastar muito, os tributos desses
itens giram em torno de 17,71%, 37,61% e 32,31% respectivamente.
Uma saída para os apaixonados que não abriram mão
de presentear nessa data, foi procurar por itens com carga
tributária menor, como ensinou Melina: “Os consumidores
poderão optar por produtos que não são considerados supérfluos pela legislação tributária e, por consequência, a carga
tributária, provavelmente será menor”.

PT-MG lança oficialmente
candidatura de Pimentel ao Estado
Partido dos Trabalhadores confirmou o
ex-ministro do Desenvolvimento Fernando
Pimentel como candidato ao governo de
Minas Gerais nas eleições de outubro deste
ano. O vice de Pimentel será o deputado federal e presidente do
PMDB em Minas, Antônio Andrade. A aliança entre PT, PMDB, PROS, PRB e
PCdoB terá como candidato ao Senado o empresário Josué
Gomes da Silva (PMDB), filho do ex-vice-presidente José
Alencar.
As convenções dos quatro primeiros partidos aconteceram
na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e tiveram a participação de dirigentes das cinco legendas e cerca de 500
militantes. Pimentel terá como principal adversário ao governo mineiro o também ex-ministro Pimenta Veiga (PSDB).
Josué Gomes da Silva terá que bater o ex-governador do
Estado, Antônio Anastasia, líder nas pesquisas na disputa
por uma vaga no Senado.
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SUB 11, ALFABOL CAMPEÃO E AVAÍ É VICE

N

Avai Vice

a manhã do dia 8
de Junho de 2014 a
Copinha Santa Clara conheceu a equipe campeã de 2014 na categoria
sub 11, o evento é um dos

investimentos esportivos
que a empresa Santa Clara
faz no esporte de Manhuaçu através do empresário
Sr. Everardo. No certame
deste ano a equipe do Al-

Alfabo Campeao Sub 11

fabol sagrou-se campeã e
a equipe do Avaí de São
Pedro foi a vice. Eventos
como esse tem a participação dos pais e demais
familiares das crianças fa-

zendo uma integração total, todo noticiário não só
das finais ocorridas, não só
no sub 11 mas também no
sub 9, você encontrará na
nossa próxima edição.

Torne mais rentável
sua propriedade rural

Uma propriedade rural para ser viável depende da venda do
que nela é produzido, sendo que cada item tem seu custo, ao qual
deve ser acrescido um valor que vem a ser o lucro do produtor.
O objetivo a se atingir é superar o ponto de equilíbrio e tornar a propriedade rentável. Não se deve ficar restrito a um
só produto de comercialização, mas sim optar por vários,
o que diminui o risco de prejuízos tão comuns quando se
vive da terra e se depende do clima. A diversificação é muito importante, pois a cada novo produto oferecido e comercializado se está, também, agregando valor à propriedade.
Um aspecto a analisar, por exemplo, é verificar o que é mais rentável: comercializar frutas e verduras in natura ou processa-las.
Quando processamos frutas, transformando-as em geleias, compotas, doces, conservas, sucos, etc. é certo que estaremos acrescendo o custo de processamento, o que significa que agregamos
valor ao produto aumentando as possibilidades de termos lucro.
Algumas vantagens de se agregar valor: Um produto
in natura é perecível e quando processado terá uma validade maior, podendo ser comercializado por mais tempo e terá
um preço diferenciado. Há um melhor aproveitamento de
frutas que visualmente seriam rejeitadas para venda in natura, porém estão em perfeitas condições de serem utilizadas.
Durante a safra, quando o preço do item in natura pode cair ao
ponto de não valer a pena colher, o processamento é uma alternativa que transforma prejuízo em lucro.
Podemos também usar a criatividade e oferecer produtos diferenciados, inovando receitas e usando embalagens atraentes.
Tudo isto só é válido se tivermos compradores e veremos, no
próximo boletim, alternativas de comercialização.
Para maiores informações entre em contato comigo Cristina Haberl pelo e-mail haberl@via-rs.net

NO BAIRRO COQUEIRO A GALERA EXPLODIU DE ALEGRIA, BRASIL 3 A 1

C

omo era de se esperar o
Brasil explodiu de alegria na festa de abertura da Copa do Mundo e em
Manhuaçu não foi diferente,
o bairro Coqueiro recebeu
uma multidão antes, durante
e após a partida entre Brasil e
Croácia, no início veio a apreensão em relação ao primeiro
gol sofrido por nossa seleção,
em seguida respiramos aliviados com os gols de Neymar
e Oscar, daí em diante foi só
alegria, destacamos aqui também o trabalho da Polícia
Militar, que além da segurança completa aos desportistas,
ainda soube brilhantemente

controlar o trânsito de nossa cidade mesmo diante de
tanta festa, o que se quer é
justamente isso, a sociedade
tendo tranquilidade para ordeiramente poder vibrar com
a seleção canarinho, e que
nos próximos jogos a alegria
continue ainda mais intensa,
para que possamos ao final
dizer que valeu a pena a copa
do mundo no Brasil.

Agora em Lajinha!

Monte sua festa
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Para Alberto, Copa é oportunidade para Minas mostrar
belezas naturais e manifestações culturais
Programa Conversa com o Governador desta semana destaca as ações do Governo do
Estado em preparação para o Mundial e a tradicional hospitalidade dos mineiros

Governador Alberto
Pinto Coelho

Começou na quinta-feira
(12/06) a Copa do Mundo
2014. Um evento que vai atrair
a atenção de todo o mundo para
o Brasil e também para Minas
Gerais. Belo Horizonte é uma
das doze cidades-sede do evento e o Mineirão vai abrigar seis
jogos, quatro na fase de Grupos
(dia 14 Colômbia X Grécia dia 17, Bélgica X Argélia - dia
21, Argentina X Irã e dia 24
Costa Rica X Inglaterra ), um
nas oitavas de final e outro na
semifinal. E o maior evento
do futebol mundial é o assunto do programa Conversa com
o Governador desta semana,
que teve a participação do estudante Lucas Maia, da cidade
de Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte .
Lucas pergunta a Alberto Pinto
Coelho se Minas está preparada para Copa. “Minas Gerais

está preparadíssima”, responde o governador, enumerando
as principais realizações feitas
pelo Governo do Estado na preparação para o evento.
“O planejamento do Estado
começou há três anos, quando o
governador Antonio Anastasia
criou a Secretaria Extraordinária para a Copa do Mundo. Mas
a realização da Copa também
se construiu nas áreas de segurança pública, saúde pública e
turismo. Investimentos grandes
foram feitos, o nosso estádio
Mineirão foi modernizado com
um investimento da ordem de
R$ 670 milhões, um dos primeiros estádios a ficarem concluídos, no prazo previsto, com
o orçamento cumprido dentro
daquilo que foi estimado”, destaca Alberto Pinto Coelho.
Outra obra concluída pelo
Governo de Minas, dentro do

prazo estipulado, foi uma nova
alternativa de acesso ao Aeroporto Internacional Tancredo
Neves, inaugurada nesta quarta-feira (11/06). Com investimentos de cerca de R$ 340 milhões, a LMG-800 e a MG-424
foram totalmente reformuladas
e integradas ao sistema de trânsito do Vetor Norte. “São mais
de 10 milhões de usuários, que
ao longo do ano, utilizam o terminal. Este será um legado que
ficará para os mineiros e mineiras”, afirma o Governador.
Alberto Pinto Coelho ressalta
também o esquema de segurança que terá um efetivo de mais
de 60 mil policiais atuando em
Minas Gerais, além do Centro
Integrado de Comando e Controle Regional (CICCR) inaugurado em março do ano passado
e que integra o trabalho de cerca 40 instituições municipais,

estaduais e federais. Do local,
as forças de segurança poderão
observar as movimentações em
vários pontos da Capital, por
meio de 1.378 câmeras.
Para o governador, a Copa do
Mundo é uma oportunidade única para a internacionalização de
Minas Gerais. “Queremos que
os turistas que para cá vierem
conheçam nossas belezas naturais, o nosso Barroco, a nossa
culinária tão atrativa, os roteiros
turísticos das nossas grutas e cidades históricas, Esperamos ter
a oportunidade de internacionalizar o território mineiro e a nossa capital”, observa Alberto Pinto Coelho, acrescentando que
os empresários que vierem para
assistir à Copa também serão
recepcionados pelo Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG), para conhecer as
potencialidades do nosso Estado

e, com isso, atrair investimentos
futuros para Minas Gerais.
No final do Conversa com o
Governador, Alberto Pinto Coelho manda uma mensagem aos
turistas e delegações que irão
visitar Minas durante a Copa.
“Vamos nos confraternizar neste
momento e que essa Copa possa
se tornar, para aqueles que virão, um momento inesquecível
no território mineiro, marcado
pela hospitalidade mineira, que
já é uma tradição”, ressalta.
Produzido pelo Núcleo de
Rádio e TV da Superintendência Central de Imprensa, o programa Conversa com o Governador estará disponível sempre
às quintas-feiras nas modalidades texto, áudio e vídeo (HD)
e poderá ser reproduzido por
qualquer veículo de imprensa,
sem ônus e de forma espontânea.

Lista de Projetos, Resoluções, Requerimentos, Moções e Indicações da Sessão Legislativa de 05/06/2014:
*Parecer do Tribunal de Justiça - Contas 2003;
Projetos de Lei:
Francisco Coelho de Oliveira e Juarez Cleres Elói
*CIÊNCIA – (nº 040/2014) - Dá denominação de “Feira
Livre Áureo Gabriel Gomes”, a feira livre localizada no Estádio Municipal JK e dá outras providências;
Projetos de Resolução:
Rogério Filgueiras Gomes
*Nº 10/2014 (Ciência) - Cria no Município de Manhuaçu
o Diploma de Legislativo de “Bom Exemplo” e dá outras
providências;
Fernando Gonçalves Lacerda
*Nº 14/2014 - Concede o Diploma de Honra ao Mérito ao
Atleta Cleiton Silva da Cruz, e contém outras providências;
Requerimentos:
Gilson César da Costa e Aponísia dos Reis
*Nº 47/2014 - Requer a formação de comissão para providenciar a reformulação do plano de cargos e salários do
Executivo Municipal;
Gilson César da Costa
*Nº 50/2014 - Requer ao Prefeito e ao Secretário de Saúde, contratação de funcionários qualificados para preencher as vagas em aberto no setor de TFD da Secretaria
Municipal de Saúde;
*Nº 48/2014 - Requer ao Prefeito, aumento do salário
dos fiscais da Prefeitura de Manhuaçu para R$ 1.950,00,
haja vista os riscos que correm em suas atividades.
Maurício de Oliveira Júnior
*Nº 49/2014 - Requer ao Diretor do SAMAL informações
sobre a frota de veículos da autarquia, constando a descrição e placa de todos os automóveis e caminhões pertencentes ao SAMAL e terceirizados;
Moções:
Francisco Coelho de Oliveira
*Moção de Pesar nº 58/2014 - Pelo falecimento do Sr.

Amaral Vítor de Souza (Lauro);
*Moção de Pesar nº 59/2014 - Pelo falecimento do Sr.
Jair de Souza Lopes;
*Moção de Pesar nº 63/2014 - Pelo falecimento da Sra.
Maria Conceição Teixeira (Dona Lilica);
*Moção de Pesar nº 66/2014 - Pelo falecimento da jovem
Natália Ferreira Araújo;
João Gonçalves Linhares Júnior
*Moção de Pesar nº 61/2014 - Pelo falecimento da Sra.
Geralda Maria Coelho;
*Moção de Pesar nº 62/2014 - Pelo falecimento do Sr.
Ronaldo Pereira de Oliveira, em 04/06/2014;
Jânio Garcia Mendes
*Moção de Pesar nº 64/2014 - Pelo falecimento da Sr.
Josias Pedro Leonel;
*Moção de Pesar nº 65/2014 – Pelo falecimento da Sr.
José dos Santos Dutra;
Indicações:
Hélio Ferreira
*Nº 210/2014 - Reivindica a construção de ponte de concreto armado sobre o Rio Manhuaçu, na Vila Boa Esperança;
*Nº 211/2014 - Solicita obras de cascalhamento e colocação de saibro na estrada do Córrego Boa Vista;
Paulo César Altino
*Nº 212/2014 - Reivindica operação tapa-buraco na Rua
Brás Marques, no B. Santa Luzia;
*Nº 213/2014 - Solicita operação tapa-buraco na Rua Firmino Cordeiro, no B. Santa Luzia;
Jânio Garcia Mendes
*Nº 214/2014 - Solicita ao Prefeito juntamente com o
Secretário de Agricultura, que entre em entendimento
com os antigos proprietários da Cooperativa Agropecuária de Realeza para estudar a possibilidade de reabri-la, tendo em vista que é de muita importância para a
cidade;
*Nº 215/2014 - Reivindica melhorias na estrada que dá
acesso ao campo de futebol no Distrito de Realeza;
*Nº 216/2014 - Indica que o prefeito entre em entendimento com a Secretaria M. de Obras para que seja cons-

truído um quebra-molas na Rua Esmeralda, próximo à casa
do Sr. Jorge Gregio Magalhães, no distrito de Realeza;
Jorge Augusto Pereira
*Nº 217/2014 - Reivindica ao Secretário M. de Esportes,
material esportivo para os times dos distritos;
*Nº 218/2014 - Solicita a colocação de quatro luminárias
na rua da motopista e na Vila Cachoeirinha;
João Gonçalves Linhares Júnior
*Nº 220/2014 - Reivindica operação tapa-buraco próximo à motopista, na Vila Cachoeirinha;
*Nº 221/2014 - Indica operação tapa-buraco na Rua Maximiano Dornelas Sette, nº 272, no B. Bom Jardim;
Gilson César da Costa e Aponísia dos Reis
*Nº 223/2014 - Indica a colocação de calçamento no
morro do Amantino, no Córrego São Roque;
Gilson César da Costa
*Nº 224/2014 - Reivindica a reforma da UPA;
*Nº 225/2014 - Indica a reforma da praça do Bairro Eldorado, no Distrito de Vilanova;
Aponísia dos Reis
*Nº 226/2014 - Solicita melhorias no sistema de abastecimento de água de Bom Jesus;
*Nº 227/2014 - Indica melhorias na estrada que dá acesso ao cemitério de Bom Jesus;
Rogério Filgueiras Gomes
*Nº 228/2014 - Reivindica a colocação de dois quebra-molas na Rua Dário Grossi, próximo ao trevo da
zebu;
*Nº 229/2014 - Solicita a colocação de três quebra-molas
na Rua Monsenhor Gonzalez, Centro;
Rogério Filgueiras Gomes e Fernando Gonçalves Lacerda
*Nº 230/2014 - Indica a colocação de três quebra-molas
na Rua Capitão Rafael, Centro;
Juarez Cleres Elói
*Nº 231/2014 - Reivindica a construção de calçada, do nº
137 a 209, na Av. Tancredo Neves, no lado direito (sentido
trevo-rodoviária).
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11ª Prata em destaque 2014

O

dia 15 de maio é o dia do Distrito do Prata, este ano
comemorado em junho com uma boa presença de
público. A festa Prata em Destaque teve início na
quinta-feira (11), com encerramento domingo (15). Contou
com diversas atrações: abertura com a chegada dos animais,
presença das autoridades, futebol infantil, torneio infanto-juvenil, torneio de futebol masculino, brincadeiras e danças no palco, momento de fé em todas as Igrejas do Distrito, Concurso Leiteiro, apresentações dos alunos da E. E. M
Brenda Guimarães Paula, eleição da Princesa e Miss Prata
2014, shows da Banda Express na sexta-feira, sábado com
Banda Abaduaê e fechou no domingo com tarde sertaneja e
o show de Guto Chaves e Gabriel.
Um dos momentos mais esperados e prestigiados da festa
é a eleição da Miss e Princesa 2014, as vencedoras de 2013
Lilian Silva (Miss 2013) e Luanda Vanaria Ribeiro de Sousa
(Princesa 2013), passaram no dia 14 de junho as faixas e coroas às suas sucessoras do concurso Miss Prata 2014.

CONCURSO

Pedro Henrique e a
Princesa 2014 Michele
Fialho Morais

Miss Prata 2014 Maria Aparecida

Eleição 2014
Princesa: 2014
Primeiro lugar ................................Michele Fialho Morais
Segundo lugar............................. Paula Cristine de Morais
Terceiro lugar.................................. Claudia Dias de Sousa
Miss 2014:
Terceiro lugar............................................................Patrícia
Segundo lugar........................................................... Lavínia
Primeiro lugar........................................... Maria Aparecida
REALIZAÇÃO: Prefeitura Municipal de Lajinha
APOIO: Câmara Municipal de Lajinha, Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Prata
PATROCINADORES: Camarão Eletro Móveis & Eletrodomésticos, Ribeiro's Modas & Telemensagens, C&C Casa
& Construção, Prata Auto Posto, Canários Bar, Caetano
Mercearia, Drogaria & Perfumaria Prata, Sicoob Credicaf,
Farma Líder, Padaria & Lanchonete do Mauro, Cafeeira
Prata, Skina Bar (Distrito do Prata), Mercearia do Fabiano,
Laboratório MAC Eolo, Plan Paraíso, Alexsandro Lemos
Produções, ARTPCDESIGN Gráficos

Público

Vereador Celso do Distrito do Prata

O

Vereador Celso fala sobre a 11ª Prata em Destaque: “Prata
em destaque já virou tradição, termina e o povo já quer
saber da próxima, estamos ai na 11ª Prata em Destaque,
o evento é muito bem recebido, o povo gosta, fica na expectativa.
Temos o Concurso do gado leiteiro com animais de qualidade,
uma competição muito difícil, ano passado foi um exemplo de
competição e este ano está sendo de novo”, disse.
O vereador contou como foi desde o início, a abertura e o público presente: “quinta-feira, tivemos a instalação do telão para a
abertura da Copa, compareceu bastante gente, o povo aplaudiu
a vitória do Brasil, ver o jogo no telão aqui para nós é uma coisa diferente. Quanto à apresentação dos artistas, temos algumas
bandas, o Alex Sandro Lemos, que está sempre aí nos ajudando
trazendo umas bandas boas, teve um início de chuva eu fiquei
preocupado, pensei que não ia dar ninguém, mas tivemos um público bom
aqui”, ponderou.
O vereador Celso comentou sobre
os benefícios conseguidos para a Prata:
“temos conseguido muitas coisas graças
a Deus, 03 verbas grandiosas para fazer
avenida no loteamento, depois pegar
por baixo na Rua Godinho dos Reis até
ao posto de saúde, outra verba será direcionada para a rua Ademar Mendes que
foi uma promessa do prefeito, tudo isso
a ser feito e o mais importante, com o
dinheiro já em conta, o futuro se apresenta promissor com honestidade e conquista”, complementou.
O vereador garantiu que todas as ruas mencionadas por ele
serão calçadas, que o dinheiro já está disponível na Caixa Econômica Federal. De acordo com ele, a intenção do prefeito era iniciar agora, mas devido ao período eleitoral, ele pode licitar, mas a
Caixa Econômica não irá liberar, “temos um milhão para fazer o
calçamento e a torre da vivo para ser instalada. O prefeito já está
mostrando serviço e honrando o compromisso que fez na campanha, com uma saúde 90% melhor o hospital vem funcionando
com muitos atendimentos, bastante crianças nascendo aqui no
hospital graças a Deus”, concluiu Celso.

Princesa 2014

Princesa e Miss 2013

Os coordenadores do desfile e eleição

S

Roberto Carlos, (Betinho)

egundo Betinho um dos coordenadores do 3° Concurso leiteiro, todos os
produtores são da região: “nós estamos
tentando melhorar cada vez mais o concurso e também a produção leiteira, une mais
os produtores e mostra o que nossa região
tem em termos de leite, a pecuária leiteira d’aqui que muita gente não sabe, tem
um gado de qualidade e que está cada dia
melhor. É importante para que as pessoas
vejam e possam nos ajudar para que possamos melhorar cada dia mais”, disse.
Os concursos são feitos com 02 ordenhas na sexta-feira, 02 no sábado e fechando com uma no domingo, a vaca que for
mais regular, que der aproximadamente a mesma quantia de quilos
de leite será a vencedora, são 02 categorias, 30 e 20 Kg, a que mais
se aproximar é que leva o Prêmio. 1° e 2° lugar, com premiação de
R$1.500,00 para 30 quilos e R$ 1.000,00 para o 20 quilos e consecutivamente, R$750,00 para o 2° lugar de 30 e R$ 500,00 de 20.

Participantes da festa
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desfile das candidatas

CONCURSO LEITEIRO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA - mg
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
DE IPANEMA – MG
Extrato de Despacho
Processo de Licitação por Pregão Presencial PA: 0023-04007/2014.PLPP:07/2014, data: 30.05.2014, as 8:30 horas.
Anulado. Vista aos interessados na Secretaria para querendo
manifestar-se. Conceição de Ipanema em 13 de junho 2014.
Willfried Saar – Prefeito Municipal
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA
MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Decreto Municipal nº 328, de 28.5.2014.
Nomeia comissões permanentes no DEMAT (Departamento de Materiais e Serviços), convalida atos de comissões e do
Pregoeiro Extraordinário, e dá outras providências.
WILLFRIED SAAR, Prefeito Municipal de Conceição de Ipanema (MG), no uso de suas atribuições legais, etc., e considerando o disposto na Lei nº 8.666 de 21.6.1993, decreta:
Art. 1º Fica nomeada por este Decreto a CPL (Comissão
Permanente de Licitações), doravante CPL, para mandato de
um ano a contar da publicação deste Decreto que terá como titulares os servidores Kenia Saar, com CPF nº 029.388.786-13,
Maria Gerada da Silva Corrêia, com CPF nº 899.449.766-87 e
Eliana Pereira Dutra com CPF nº 027.145.486-52, sendo que
a Comissão será presidida pela primeira nomeada.
Art. 2º Ficam ainda nomeados suplentes para a CPL
os servidores Fabiano Sebastião de Souza com CPF nº
053.036.446-85, Valéria Cristina Saar de Oliveira, com CPF nº
555.637.166-00 e Marcos de Almeida Carvalho, com CPF nº
734.577.286-15.
Art. 3º Fica nomeada por este Decreto a CAP (Comissão de
Apoio ao Pregoeiro), doravante CAP, para mandato de um ano
a contar da publicação, como titulares os servidores Francisco
Corrêa da Silva, CPF nº 452.252.906-63, Igor Soares de Lima,
CPF nº 057.027.926-70 e Wanderlúcia Rodrigues de Souza,
CPF Nº 089.593.146-09.
Art. 4º Como membros suplentes da CAP ficam nomeados
os servidores Sebastião Vidal da Silva, CPF nº 031.892.966-00,
Ana Maria Cordeiro Cezário Carvalho, CPF nº 899.449.096-53
e Claudio José Heringer de Oliveira, CPF nº 272.590.136-72.
Art. 5º Fica, ainda, nomeada a CRC (COMISSÃO DE REGISTRO CADASTRAL) por um ano de mandato, presidida
pelo primeiro, composta pelos servidores Claudio José Heringer de Oliveira, com CPF nº 272.590.136-72, Sebastião Vidal
da Silva, CPF nº 031.892.966-00 e Ana Maria Cordeiro Cezário
Carvalho, com CPF nº 899.449.096-53.
Art. 6º Ficam nomeados suplentes da CRC os servidores
Ana Lúcia Rosa Souza com CPF nº 798.538.207-06, Lenilza
Aparecida Rodrigues Ramaldes, com CPF nº 063.987.326-00
E Luzia do Couto Gamito, com CPF nº 086.308.126-64.
Art. 7º Fica nomeada para exercer a função de Pregoeiro
Extraordinário a servidora MISLAYNE DE FARIA SILVA OLIVEIRA, com CPF nº 041.966.856-09.
Art. 8º. Compete à CPL o processamento e julgamento das
habilitações preliminares e propostas apresentadas pelos licitantes nos certames licitatórios instaurados, conforme disciplina a lei, bem como opinar, quando determinado pela autoridade, nos processos de dispensa e de inexigibilidade de licitação.
Art. 9º Compete à CRC o julgamento do pedido de inscrição
no registro cadastral de fornecedores do DEMAT, sua alteração
e cancelamento, bem como a emissão dos CRCs aos requerentes interessados.
Art.10. A Comissão receberá assessoria jurídica, quando solicitada, podendo requisitar ainda pareceres técnicos no decorrer da tramitação processual.
Art. 11. Os trabalhos realizados em sessão serão secretariados por um servidor indicado pela Comissão, por proposta
de qualquer membro, à exceção da CAP, que apoiará todo o
trabalho realizado pelo Pregoeiro Extraordinário, por este Decreto nomeado.
Art. 12. Os servidores membros das comissões de que trata
este Decreto farão jus, após informe do Presidente ao Departamento de Contabilidade, Finanças e Tesouraria, ao adicional
previsto em lei.
Art. 13. Ficam convalidados os atos adotados pelas Comissões nomeadas pelo Decreto nº 268, de 18/3/13 e publicada no
JTL de 24/3/2013 e ainda os atos do Pregoeiro Extraordinário,
nomeado pelo Decreto 262, de 19/2/2013 até a presente data.
Art. 14. Compete à CAP os seguintes procedimentos, dentre
outros determinados pelo Pregoeiro Extraordinário:
I – preparar sala pública para a realização das audiências de
pregação, presencial ou eletrônico;
II – Apregoar as partes para que se reúnam no recinto dedicado ao pregão;
III – Preparar computador ou outro equipamento para as-

segurar os lançamentos dos lances públicos ofertados pelos
concorrentes;
IV – Apoiar o Pregoeiro sempre que solicitado, inclusive no
controle da distribuição da palavra;
V – Realizar outras medidas determinadas pelo Pregoeiro.
Art. 15. A CPL, o Pregoeiro Extraordinário e a CAP, e a CRC,
quando em audiência de interesse processual externo, conduzirão seus trabalhos em local público ou, se em sala, de portas abertas e observarão sempre as leis vigentes, sempre, em
caso de dúvidas, buscando solucioná-las mediante orientação
da PROJUR (Procuradoria Jurídica) através de pareceres ou
de orientações preferencialmente formais para anexação nos
autos do processo.
Art. 16. A SEMAF (Secretaria Municipal de Administração e
Finanças) e o Departamento de Finanças poderá editar atos
complementares visando o cumprimento das determinações
contidas neste decreto, inclusive orientações e instruções complementares.
Art. 17. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 18. Revogam-se disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 28/5/2014.
Wilfried Saar
Prefeito do Município de Conceição de Ipanema
Cinthia de Carvalho Saar
SEMAF
MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA
MINAS GERAIS
ATOS OFICIAIS
Decreto Municipal nº 331, de 9.6.2014
Decreta ponto facultativo em datas que menciona e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Conceição de Ipanema. WILLFRIED
SAAR, no uso de suas atribuições legais, etc., decreta:
Art. 1º Fica decretado ponto facultativo para os diversos órgãos da Prefeitura do Município de Conceição de Ipanema nos
dias 12.6.2014, 17.6.2014, 23.6.2014 e nos demais dias de
jogos da seleção brasileira, se ocorrerem em dias úteis, caso
equipe brasileira prossiga na disputa pelo título de Campeã
Mundial de Futebol.
Art. 2º Os secretários municipais devem organizar os plantões necessários aos atendimentos que não podem ser suspensos nestes dias.
Art. 3o Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 9.6.2014
Wilfried Saar
Prefeito do Município de Conceição de Ipanema
Cinthia de Carvalho Saar
SEMAF (Secretaria Municipal de Administração
e Finanças)
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA
ESTADO DE MINAS GERAIS
ATOS OFICIAIS
Decreto Municipal nº 332, de 9.6.2014
Acresce anexo ao Decreto Municipal nº 330, de 3.6.2014 e
dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Conceição de Ipanema (MG), no uso
de suas atribuições legais, etc., decreta:
Art. 1o O Decreto Municipal nº 330, de 3.6.2014 passa a
vigorar com o Anexo VII, conforme a seguir:
ANEXO VII – FORMULÁRIO DE CLASSIFICAÇÃO DE
CONCORRENTES








 




 



 



 



 



 

















Art. 2o Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 9.6.2014
Wilfried Saar
Prefeito do Município de Conceição de Ipanema
Cinthia de Carvalho Saar
SEMAF (Secretaria Municipal de Administração
e Finanças)
Município de Conceição de Ipanema
Atos oficiais
Secretaria Municipal de Educação,
Desporto, Lazer e Cultura
Decreto Municipal nº 333, de 9.6.2014
Regulamenta Lei Municipal nº 757, de 6.3.2014 e dá outras providências.
WILLFRIED SAAR, Prefeito Municipal de Conceição de
Ipanema (MG), no uso de suas atribuições legais, etc., decreta:
Art. 1o Este decreto regulamenta a Lei Municipal nº 757,
de 6.3.2014 e define a forma de processar a avaliação de
desempenho de servidores do quadro de magistério que
estejam ocupando cargo comissionado ou em outras posições.
Art. 2º A avaliação de desempenho do servidor nas condições definidas na Lei Municipal nº 757, de 6.3.2014 terá
sua avaliação processada levando-se em conta, em regra
conforme definida na Lei Municipal nº 688/2010 e suas alterações e nos regulamentos publicados em seguida, e ainda,
subsidiariamente com base neste Decreto.
§1º Levará em conta os descritores a assiduidade, pontualidade, responsabilidade, realização de cursos de atualização e aperfeiçoamento profissional e projetos e trabalhos
realizados, conforme previstos em lei e regulamento.
§2º A assiduidade, pontualidade e responsabilidade devem ser avaliadas também em função do cumprimento da
agenda, já que na posição de direção a percepção da responsabilidade do servidor pode ser avaliada observando a
forma como cumpre os compromissos do cargo.
§3º A avaliação do descritor “assiduidade”, “pontualidade”
e “responsabilidade” deverá ser efetivada da mesma forma
como ocorre com os demais servidores do quadro do magistério e cobertos pela Lei nº 688/2010 e suas alterações,
atribuindo-se nota final em função dos diversos pesos.
§4º O descritor referente a “realização de cursos de atualização e aperfeiçoamento profissional” deve ser levando
em conta e avaliado observando e julgando o esforço do
servidor no sentido de se atualizar para o pleno exercício
do cargo, inclusive sua participação em cursos direcionados
aos seus servidores liderados.
§5º O descritor “projetos e trabalhos realizados” devem ser
avaliados fazendo uma análise objetiva de todo o trabalho da
servidora em seu cargo de direção, coordenação e assessoramento e os esforços para a inovação do trabalho em seu setor.
Art. 3º A comissão de avaliação, em caso de dúvida, por
provocar a PROURADORIA GERAL em forma de consulta
jurídica, no sentido de resolver dúvidas eventuais sobre aplicação DA Lei Municipal nº 757, de 6.3.2014.
Art. 4o Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Revogam-se disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 9.6.2014
Wilfried Saar
Prefeito do Município de Conceição de Ipanema
Sandra Saar
SEMEC (Secretaria Municipal de Educação, Desporto,
Lazer e Cultura).
PROCESSO DE LICITAÇÃO POR PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2014. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL
DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA – MG. Contratado: “ÉCIO
DE ARANTES - ME”, com o CNPJ sob nº. 26.264.226/000193. Objeto: Aquisição de material de consumo para escolas
vinculadas a Secretaria Municipal de Educação do município de Conceição de Ipanema - MG Valor:R$:229.829,70.
Vigência: 31.12.2014. Dotação Orçamentária: SEMEC:02.04.01.12.306.0035.2032-339030.100144,
SEMUS:02.05.01.10.302.0046.2044.339030.00-102,
SEMAF:02.02.01.04.122.0002.2007.339030.00-100. Conceição de Ipanema – MG, em 13 de junho de 2014.
Willfried Saar – Prefeito Municipal.
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Eleição mais perto do segundo turno
Segundo o Ibope, Aécio continua crescendo e soma 22% das intenções de voto, enquanto a presidenta Dilma aumenta a rejeição.

A eleição presidencial está
caminhando
rapidamente
para ser decidida apenas no
segundo turno, a julgar pelos progressivos índices de
rejeição popular à presidente
Dilma Rousseff e pelo crescimento dos candidatos oposicionistas na preferência do
eleitorado, particularmente o
senador Aécio Neves, o principal nome da oposição.
A mais nova manifestação
de descontentamento da sociedade foi revelada por pesquisa divulgada pelo Ibope.
Segundo a pesquisa, Dilma
oscilou negativamente em
relação ao último levantamento, saindo de 37% das
intenções de voto em abril
para 40% em maio e voltou
a 38% em junho, enquanto
Aécio Neves saiu de 14%
em abril para 20% em maio
e agora alcança 22%. O pré-candidato do PSB, Eduardo Campos, soma 13% ante
11% em maio e 6% em abril.
A percepção do brasileiro
em relação à situação do país,
à conjuntura econômica e ao
governo só tem deteriorado,
desde que milhares de pes-

soas tomaram as ruas para
protestar contra a corrupção e
a má-qualidade dos serviços
públicos, como revelou recentemente um levantamento
inédito feito pela Pew Research Center, um dos principais institutos de pesquisa dos
Estados Unidos.
O organismo diz ter visto
oscilações tão acentuadas
apenas em lugares que passaram por crises ou rupturas institucionais, como o
Egito. O nível de frustração
expressado pelos brasileiros
foi atribuído principalmente
ao aumento da inflação. A insatisfação com a realização
da Copa do Mundo também
contribuiu, com 61% dos
entrevistados respondendo
que o evento é ruim por tirar
recursos que poderiam ser
usados em serviços públicos.
“Não há marqueteiro que
leve o PT à vitória”, disse
Aécio Neves, ao participar
da convenção estadual do
PSDB que confirmou a escolha do tucano Pimenta
da Veiga para concorrer ao
Governo de Minas, com Dinis Pinheiro (PP) como vice

Presidenta Dilma Rousseff e senador Aécio Neves

e Antonio Anastasia como
candidato ao Senado, em
uma chapa com mais 19 partidos que integram o “Movimento Todos por Minas”.
“O Brasil quer mudanças e
nós seremos a mudança que
o Brasil espera”, afirmou Aécio, muito aplaudido por deputados, prefeitos, vereadores e milhares de militantes.
Aécio declarou estar esperançoso por um tempo melhor, “de maior seriedade na
vida pública e eficiência nas
ações do governo”, e sugeriu

a Dilma que se aposente tamanha a bagunça promovida
pelo governo petista.
Aécio Neves frisou que
Dilma age “de forma acintosa para com os brasileiros” ao dizer que deixará
para o futuro um legado de
inflação controlada e crescimento contínuo da economia. “Logo a presidente da
República que permitiu o
descontrole da inflação, que
volta a atormentar a vida da
trabalhadora e do trabalhador brasileiro. Logo a pre-

sidente que deixará como
herança o terceiro pior ciclo
de crescimento do Brasil em
toda a nossa história republicana”, justificou.
Aécio reiterou ainda que,
na disputa pela Presidência da República, não está
em jogo apenas a vitória de
um candidato, partido ou
coligação, mas, sim, “uma
oportunidade concreta de
encerrar este ciclo perverso
de governo, que tanto vem
infelicitando a nação. A cada
mentira e a cada infâmia espalhada pelo outro lado, eu
responderei com a minha
história de vida, e com uma
verdade a cada momento.
Isso nos diferenciará dos
nossos adversários”.
O senador criticou, ainda, a convocação de cadeia nacional de rádio e
TV pela presidente Dilma,
dizendo que ela preferiu o
silêncio do estúdio e o distanciamento da população
para falar sobre a Copa do
Mundo, já que está acuada
e sem ambiente para o contato direto com o torcedor,
sob pena de ser hostilizada,

como ocorreu no ano passado, na abertura da Copa das
Confederações, em Brasília.
Essa antipatia tem se manifestado de forma tão explícita que a geração mais
velha começa a se lembrar
até mesmo da controvertida
relação dos militares com
a seleção brasileira, especialmente o ex-presidente
Médici, que um dia tentou
escalar o time, sendo prontamente repelido pelo falecido técnico e jornalista
João Saldanha. Nem por
isso Médici deixava de ir
ao Maracanã torcer pelo
Fluminense, mesmo no período mais duro do regime,
marcado por perseguições e
mortes de adversários.
Daí fica a pergunta para
reflexão: será do que Dilma
tem realmente medo? Antiga
guerrilheira, ela está disposta
a ir ao Itaquerão na quinta-feira. Mas não fará discurso,
não deve aparecer no telão
dentro do estádio, nem terá
o seu nome anunciado para
a plateia. Mas resta o imponderável, avalia o Planalto.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MANHUAÇU
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.385.146/0001-68 - Rua Major Custódio, 96 - Centro - CEP 36.940-000 - Fone: (33) 3373-1149

AVISO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 06/2014
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 084/2014
A Prefeitura Municipal de Santana do Manhuaçu – MG, torna
a público a abertura do Processo Licitatório nº084/2014, na modalidade Tomada de Preço nº06/2014, na forma Presencial, tipo
EMPREITADA GLOBAL, regido pela Lei Federal nº10.520, de
17/07/2002, Lei Federal nº8.666 de 21/06/1993 e suas alterações.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO MANHUAÇU MINAS GERAIS: RUA MARIA SEBASTIANA DE JESUS, RUA JOÃO PEDRO DE ALCANTARA, RUA SÃO
JOSÉ, RUA VINTE E SEIS DE JULHO, RUA MANOEL IEL, RUA
PEDRO JOSÉ DE SOUZA, RUA DO BATISTA, RUA PROJETADA AS MARGENS DA BR 111 KM 51 - BAIRRO BOA VISTA E
RUA DAS PALMEIRAS E JOSE EVANGELISTA DA COSTA NO
DISTRITO DE SANTA FILOMENA EM CONFORMIDADE COM
O CONVENIO EMG SEDRU 659435 E PLANO DE TRABALHO
SIGCON Nº 659435/2013. Abertura marcada para 01/07/2014 às
08:30 horas. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na
sede da Prefeitura Municipal de Santana do Manhuaçu/MG, Rua
Major Custódio, 96, Centro, Fone: (0xx) 33-3373-1149. Joseane
Caroline de Abreu–Presidente da CPL. Santana do Manhuaçu, 11
de Junho de 2014. Publique –se.
AVISO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 07/2014
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 085/2014
A Prefeitura Municipal de Santana do Manhuaçu – MG, torna a público a abertura do Processo Licitatório nº085/2014, na
modalidade Tomada de Preço nº07/2014, na forma Presencial,
tipo menor preço por item, regido pela Lei Federal nº10.520, de
17/07/2002, Lei Federal nº8.666 de 21/06/1993 e suas alterações. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EMPREITEIRA
GLOBAL PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA JOSE DE ASSIS
(SEDE) RUA NAIR ROCHA (SEDE) E EM DIVERSAS RUAS DO
DISTRITO DE SANTA FILOMENA, POVOADO DE SANTA QUITÉRIA E POVOADO DE SÃO JOÃO DO CAPIM NO MUNICÍPIO
DE SANTANA DO MANHUAÇU MG EM CONFORMIDADE COM
O CONVÊNIO MGI Nº 302/2014/PROMUNICIPIO E PLANO DE

TRABALHO SIGCON Nº 663965/2013.Abertura marcada para
01/07/2014 às 14:00 horas. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na sede da Prefeitura Municipal de Santana do
Manhuaçu/MG, Rua Major Custódio, 96, Centro, Fone: (0xx) 333373-1149. Joseane Caroline de Abreu–Presidente da CPL. Santana do Manhuaçu, 11 de Junho de 2014. Publique –se.
EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº086/2014
PREGÃO Nº0022/2014
A Prefeitura Municipal de Santana do Manhuaçu – MG, torna a público a abertura do Processo Licitatório nº086/2014,
na modalidade Pregão nº0022/2014, na forma Presencial, tipo
menor preço por item, regido pela Lei Federal nº10.520, de
17/07/2002, Lei Federal nº8.666 de 21/06/1993 e suas alterações. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO
DOS VEÍCULOS, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E REFORMA DE PNEUS, para o Município de Santana
do Manhuaçu/MG. Apresentação para o Credenciamento dos
Licitantes: 30/06/2014 até às 08:30 horas. Abertura da Sessão
Oficial do Pregão: 30/06/2014 às 08:30 horas. Local: Rua Major
Custódio, 96, Centro, CEP: 36940-000, Santana do Manhuaçu/
MG, informações pelo telefone 0xx33-3373-1149, das 13:00 às
17:00 horas. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis
no endereço acima. Santana do Manhuaçu/MG, 11 de Junho de
2014. João Batista Vieira de Assis-Prefeito Municipal de Santana do Manhuaçu.
EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº087/2014
PREGÃO Nº0023/2014
A Prefeitura Municipal de Santana do Manhuaçu – MG, torna a
público a abertura do Processo Licitatório nº087/2014, na modalidade Pregão nº0023/2014, na forma Presencial, tipo menor preço
por item, regido pela Lei Federal nº10. 520, de 17/07/2002, Lei Federal nº8. 666 de 21/06/1993 e suas alterações. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO
DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E INFRA-ESTRUTURA para
o Município de Santana do Manhuaçu/MG. Apresentação para o

Credenciamento dos Licitantes: 02/07/2014 até às 08:30 horas.
Abertura da Sessão Oficial do Pregão: 02/07/2014 às 08:30 horas.
Local: Rua Major Custódio, 96, Centro, CEP: 36940-000, Santana
do Manhuaçu/MG, informações pelo telefone 0xx33-3373-1149,
das 13:00 às 17:00 horas. O edital e seus anexos encontram-se
disponíveis no endereço acima. Santana do Manhuaçu/MG, 11 de
Junho de 2014. João Batista Vieira de Assis- Prefeito Municipal de
Santana do Manhuaçu.
AVISO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 08/2014
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 088/2014
A Prefeitura Municipal de Santana do Manhuaçu – MG, torna a público a abertura do Processo Licitatório nº088/2014, na
modalidade Tomada de Preços nº08/2014, PARA REFORMA
DE MÓDULOS SANITÁRIOS EM CONFORMIDADE AO CONVENIO 239/2012 PROGRAMA TRAVESSIA NO MUNICÍPIO DE
SANTANA DO MANHUAÇU-MG. Os interessados deverão apresentar os envelopes de Habilitação e da Proposta de preços no
dia 07/07/2014 as 08:30 horas na sala de reuniões de Comissão
Permanente de Licitação à Rua Major Custódio, 96, Centro de
Santana do Manhuaçu. Maiores informações poderão ser esclarecidas através do telefone 0xx33-3373-1149. Joseane Caroline de
Abreu-Presidente da CPL.
EXTRATO DE EDITAL
PROCESSO Nº089/2014
CREDENCIAMENTO Nº 007/2014
O Município de Santana do Manhuaçu – MG, torna a público
que irá realizar o CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DA
ÁREA DA SAÚDE (PESSOA FÍSICA OU JURÍDICO) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, FISIOTERAPIA E
PSICOLOGIA PARA ATENDIMENTO DO POSTO CENTRAL DO
MUNICÍPIO DE SANTANA DO MANHUAÇU/MG. Os interessados
deverão apresentar os envelopes de Habilitação e da Proposta
de Preços no dia 14 de Julho de 2014 às 08h30min na sala de
reuniões de Comissão Permanente de Licitação à Rua Major Custódio, 96, Centro de Santana do Manhuaçu. Maiores informações
poderão ser esclarecidas através do Telefone 0xx33-3373-1149
- Santana do Manhuaçu/MG, 11 de Junho de 2014. Joseane Caroline de Abreu – Presidente da CPL.
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CANTINHO DE FÉ
por

Citações
Citações
Sábias
Sábias
A inimizade pode ser
tão cordial quanto a
amizade.
Sérgio Buarque de
Holanda
Todo ser é completo
por si.
Frei Leonardo Boff
Todo ponto de vista é
a vista de um ponto.
Leonardo Boff
Sem um fim social o
saber será a maior
das futilidades
Gilberto Freyre
Em nenhuma parte
do Brasil a formação
da família se processou tão aristocraticamente como entre
canaviais...
Gilberto Freyre
Nosso egoísmo é, em
grande parte, produto
da sociedade.
Émile Durkheim
Quero apenas cinco
coisas. Primeiro é
o amor sem fim.
A segunda é ver o
outono. A terceira é
o grave invern. Em
quarto lugar o verão.
A quinta coisa são
teus olhos, não quero
dormir sem teus
olhos. Não quero ser,
sem que me olhes.
Pablo Neruda
Dois amantes felizes não têm fim
nem morte, nascem
e morrem tanta vez
enquanto vivem,
são eternos como é a
natureza.
Pablo Neruda
O que me preocupa
não é nem o grito dos
corruptos, dos violentos, dos desonestos,
dos sem caráter, dos
sem ética... O que me
preocupa é o silêncio
dos bons.
Martin Luther King
É um império essa
luz que se apaga ou
um vaga-lume?
Jorge Luis Borges

Pr. João Soares
da Fonseca

10 Maneiras de cortar o sal e beneficiar sua saúde.
Reduzir o consumo de sal contribui para a
redução da pressão arterial, o que pode trazer benefícios à saúde e ajudar a manter um
coração saudável. Como a maioria de nós
consome mais do que a quantidade recomendada por dia (5 gramas ou 1 colher de chá), é
importante procurarmos maneiras de reduzir
esta quantidade.
Uma alternativa é passar a utilizar mais
ervas e temperos para dar mais sabor nos
alimentos, diminuindo assim a necessidade
da utilização de sal. É incrível quão rapidamente o paladar pode se adaptar a pequenas
mudanças. Reduzindo o consumo de sal gradativamente, você nem notará a diferença e
terá muitos benefícios.
Aqui estão 10 maneiras fáceis de reduzir
a quantidade de sal que você consome:
Preste atenção enquanto cozinha: Dessa
maneira você pode controlar a quantidade de
sal e sódio que adiciona em sua receita. Procure receitas saudáveis para o coração: com
altos teores de fibras, pouco sal e baixos teores de gorduras saturadas.
Esconda o saleiro: Evite adicionar sal
à água quando estiver cozinhando batatas,
massas ou arroz. Coloque o moedor de pimenta, ervas e temperos na mesa de jantar,
mas deixe o saleiro fora do campo de visão.
Esta é uma maneira de evitar a adição de sal
nos pratos que já estão prontos.
Evite embutidos: Faça sanduíches com
carnes assadas ou grelhadas ao invés de carnes processadas, que podem conter quantidade elevada de sódio.
Não se esqueça de hortaliças em todas as
refeições: As hortaliças (legumes e verduras)
são essenciais para uma alimentação saudável. Elas podem fazer parte de suas receitas,
em pratos quentes ou frios. Dê preferência

para as hortaliças frescas, mas as congeladas
também podem ser uma ótima opção.
Leia rótulos com informações nutricionais e lista de ingredientes: Não se esqueça
de verificar os rótulos dos alimentos. O sal
pode estar presente na lista de ingredientes e
é representado pelo sódio na tabela nutricional dos alimentos (5 gramas de sal equivalem
a 1,95 gramas de sódio).
Dê preferência a alimentos com baixo
teor de sódio ou sódio reduzido: Procure
as palavras "sem sal," "sal reduzido," "baixo
sódio" ou "sem sódio adicionado" em embalagens de comida.
Coloque mais sabor à sua comida: Experimente utilizar diferentes ervas e temperos
para trazer mais sabor para sua comida, diminuindo assim a necessidade de adicionar sal.
Faça lanches inteligentes: Evite lanches
salgados e fique atento no conteúdo de sódio
presente em comidas processadas tais como
bolachas, batatinhas, queijos, molhos e condimentos, embutidos e refeições congeladas.
Dê preferência para frutas frescas ou secas,
vegetais e sanduíches naturais.
Reduza o sódio quando jantar fora: Pizzas, sanduíches, hambúrgueres e cachorro
quente podem ser grandes fontes de sódio.
Quando você estiver jantando fora, escolha
pratos com pouco sal, pense em pedir porções menores, ou divida um prato com um
amigo. Se possível, verifique o cardápio do
restaurante e as informações nutricionais
com antecedência.
Seja paciente: Vai levar algum tempo para
seu paladar se adaptar às comidas com teor de
sódio reduzido, mas isso acontecerá! Lembre-se que cada pequeno ajuste que você fizer é
um passo para um coração mais saudável.
Importante: sempre consulte um nutricionista para um atendimento individualizado.

Canjica da Vovó
INGREDIENTES
1/2 kg de milho para canjica
1 lata de leite condensado
Água o quanto baste
1 l de leite fervendo
2 unidades de canela em pau
5 cravos da índia
Casca de 1/2 laranja ou limão
Açúcar se prcisar
1 xícara ( chá ) de amendoim torrado e
moído
MODO DE PREPARO
Escolha o milho para a canjica, lave bem
e deixe de molho de um dia para o outro
Coloque o milho em uma panela de pressão
Encha de água deixando faltar uns 2 dedos de água
Junte a canela, os cravos, e o pedaço de
casca de laranja ou limão
Deixe cozinhar na pressão por uns 40
minutos ( o milho deve ficar bem macio )
Tire a casca da laranja, a canela e os cravos

Junte o leite fervendo, o leite condensado e mexa bem com uma colher de pau
Deixe cozinhar até os grãos ficarem bem
macios e a canjica ficar com uma textura
bem cremosa
Antes de desligar teste o doce, se precisar coloque áçucar a gosto e deixe cozinhar mais um pouco, junte o amendoim
não esquecendo de mexer sempre para
não grudar no fundo da panela
Informações Adicionais
Dica: se preferir, ao invés do amendoim
coloque um vidro de leite de coco.

jsfonseca@pibrj.org.br

Igreja Pericorética

O cristianismo se distingue dos outros monoteísmos por sua fé trinitária. Esse é um grande mistério,
como já cantou o poeta: "Quem me dera, ao menos uma vez, entender como um só Deus ao mesmo
tempo é três." Já, no "façamos" de Gênesis 1.26 é
possível vislumbrar a ação criativa do Deus Uno e
Trino. Ou seja, na criação do universo, Deus se revela como comunhão perfeita do Pai com o Filho e
o Espírito Santo.
Contudo, a expressão do Deus Trindade está presente na experiência histórica de Jesus, que diversas vezes falou a respeito de sua união com o Pai
(Jo 14.7-11), pela ação do Espírito Santo. No Verbo
encarnado, ponto climático da revelação divina, o
Deus Trino, que na tradição do Antigo Testamento, sempre apareceu de maneira velada, recebe sua
mais completa declaração.
Além disso, nas suas origens, as comunidades
cristãs celebravam o Deus Uno e Trino, através de
suas liturgias e fórmulas batismais (Mt 28,16-20; 1
Cor 12,4-6; 2 Cor 13,13; 2 Tes 2,13-14). Com o passar do tempo, diante das necessidades apologéticas,
foi elaborada uma profissão de fé sistematicamente
refletida. Muitas foram as tentativas de traduzir em
linguagem lógica essa experiência inefável da fé
cotidiana, algumas inclusive de maneira extremamente especulativa e árida.
Entretanto, uma, designada pelo termo pericórese, é especialmente bela. Foi o pai da igreja, João
Damasceno, que a desenvolveu. Essa palavra grega,
expressa a habitação mútua (inter-habitação) das
pessoas da Santíssima Trindade. A ideia de pericórese vem de uma dança própria das crianças (brincadeira), em que uma ficava no meio e as outras
dançavam ao seu redor, quando então, por escolha
ou verso recitado, a que estava no centro saía e trocava de lugar com alguma que compunha a roda.
A partir dessa imagem, Damasceno afirmou que as
pessoas da Trindade se relacionam de forma dinâmica, se interpenetram (coabitam) sem perderem as
suas identidades e se circundam criando o espaço
vital para o protagonismo das outras.
Mas, o que isso tem a ver conosco?
Fomos criados à imagem e semelhança de um
Deus que não é solitário, apesar de ser Uno. Parafraseando o prólogo de João poderíamos dizer: No
princípio Ele era a relação! Dito de outro modo, o
Deus cristão é o Deus-Comunidade que não se fecha em si mesmo e nos convida para participarmos
de sua dança amorosa (Jo 17.20-23). Crer nesta realidade significa afirmar nossa esperança na realização do pleno ideal de comunhão entre os seres
humanos, apesar de suas diferenças. Significa professar que no Deus Trino está a chave para a superação dos egoísmos humanos, geradores da violência
e exclusão.
É como igreja, comunidade do Reino, que somos
convocados a tornar visível, na história, o amor
trinitário. Como corpo vivo de Cristo, somos conclamados a desenvolver relações não hierárquicas e
colaborativas (1Pe 2.9; Fp 2.5-11), e, ainda, como
Povo de Deus, orientados a preservar a unidade na
diversidade. Afinal, como ressaltou o apóstolo Paulo: "Nisto não há judeu nem grego; não há servo
nem livre; não há macho nem fêmea; porque todos
vós sois um em Cristo Jesus" (Gl 3.28).
Em suma, somos chamados a ser igreja pericorética!
Pr. Marcio Cappelli
Ministério de Adolescentes e Jovens
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Trinta e uma pessoas presas em operação
conjunta das polícias Civil e Militar

A operação “Copa I”, que
teve como objetivo diminuir
a criminalidade em Ponte
Nova terminou com 31 pessoas presas na quarta-feira,
11. Entre elas, nenhuma mulher ou adolescente. Os detidos têm no currículo crimes
como homicídio, tráfico de
drogas e roubo de cargas.
Segundo o delegado regional da 5ª Delegacia de
Ponte Nova, João Otacílio
Silva Neto, que coordenou a
operação junto ao delegado
adjunto de tóxicos da cidade

Silvério Rocha Aguiar, as
investigações começaram
há cerca de seis meses. Os
suspeitos foram presos em
Ponte Nova, Rio Casca, Jequeri, Urucânia, todas na
Zona da Mata, Ouro Branco, na região Central de Minas e Belo Horizonte, mas
atuavam principalmente em
Ponte Nova.
Ao longo das investigações foi possível instaurar o
inquérito e pedir a prisão
preventiva dos suspeitos. Além disso, diversos

materiais de origem criminosa foram apreendidos,
como uma retroescavadeira, sete armas de fogo, um
colete a prova de balas,
R$ 5.600 em dinheiro e
20 celulares, entre outros
materiais.
Dois dos principais alvos
foram presos por envolvimento com o tráfico de drogas e por terem aparecido o
maior número de vezes durante a operação. Um deles
detido em Ponte Nova.
Segundo o delegado João

33 mil reais roubados em
fazenda de Manhuaçu

Uma pessoa morre após colisão entre
automóvel e caminhão próximo a Chalé

Um homem de 37 anos,
morreu num acidente na rodovia de Lajinha para Chalé, na
tarde de terça-feira, 10. A colisão foi por volta de 13 horas
no km 4 da rodovia LMG-822
De acordo com o registro, o
condutor do caminhão, placa
de Timóteo/MG, que não sofreu ferimentos, informou que
seguia no sentido de Chalé
para Lajinha.
No km 4, ainda de acordo
com o relato do motorista do
Corolla, ele conduzia o automóvel no sentido contrário,
quando invadiu a contramão

e bateu lateralmente no caminhão. Ele foi socorrido consciente do interior do veículo
e atendido em Lajinha. Mais
tarde, foi transferido para Ma-

nhuaçu, contudo não resistiu
e faleceu. A perícia esteve no
local e fez os levantamentos
do acidente.
Leste Notícias

Caminhão tomba no bairro Bom Jardim

Na tarde de quinta-feira,
12, um caminhão carregado
de saco de nylon que seguia
para um depósito no bairro
Bom Jardim, nas proximdiades do Supermercado Pais e
Filhos, acabou tombando.
De acordo as informações, ao contornar uma curva, aparentemente a carga
arredou e acabou fazendo
com que o caminhão tombasse.
O motorista não se feriu.
Leste Notícias

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE

Otacílio, a operação continua. “O nosso objetivo é
prender o maior número de
pessoas envolvidas no mundo do crime, por isso, pretendemos expandir a operação, para obter ainda mais
resultados”, disse.
Policiais do Canil do 11º
Batalhão de Polícia Militar
participaram da operação
com apoio da cadela Pantera. Também atuaram policiais civis da Delegacia de
Manhuaçu.
Leste Notícias

MANHUAÇU
(MG)
- Quatro homens armados
roubaram 32.320 reais numa
fazenda na região do Córrego
São Sebastião, zona rural de
Manhuaçu, por volta de 17
horas desta sexta-feira, 13/06.
Segundo o registro da Polícia Militar, os bandidos encapuzados e armados com três
revólveres renderam o gerente
e dois funcionários da fazenda

Bulinga. Em seguida, roubaram todo o dinheiro do pagamento dos trabalhadores da
colheita e um celular.
Na fuga, os ladrões levaram
os três reféns e colocaram na
carroceria de uma picape Strada da propriedade. Com armas
apontadas para eles, fugiram
em direção a uma estrada vicinal.
Os reféns foram liberados

cerca de quinhentos metros
do local. Bandidos deram tiros
para o alto a fim de intimidá-los. Durante rastreamento, a
picape foi encontrada abandonada no entroncamento das
estradas que dão acesso a Palmeiras e ao córrego Manhuaçuzinho.
Apesar do registro, não há
suspeita da autoria do roubo.
Carlos Henrique Cruz

27 mil reais e um Gol roubados
em Santana do Manhuaçu
Santana do Manhuaçu/
MG. 27 mil reais foram roubados durante a tarde desta
segunda-feira, no Centro de
Santana do Manhuaçu. Um
Gol, usado nesse roubo, foi
furtado numapropriedade rural durante a manhã, na zona
rural do município. De acordo
com a Polícia Militar, o roubo foi por volta de 14:30. A
funcionária de um comércio

ACADEMIA
KOMEIKAN

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

foi abordada por um homem
armado e encapuzado. Ele
roubou o malote que ela levava ao banco contendo 20 mil
reais em dinheiro e sete mil
em cheques. Após o assalto,
o bandido entrou em um Gol
que estava com um motorista
aguardando para a fuga.
Enquanto atendiam a ocorrência, policiais foram procurados por um morador do Cór-

rego Amolar, na zona rural.
Ele contou que saiu de casa
pela manhã e, no horário de
almoço, encontrou a garagem
de casa arrombada e o Gol havia sido furtado.
A PM apurou que o veículo
tem as mesmas características
do que foi utilizado pelos bandidos. Apesar do rastreamento, ninguém foi localizado.
Polícia e Cia
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ENTRETENIMENTO
Tudo sobre controle
Eu tinha lá em casa dez garrafas de
cachaça, da boa. Mas minha mulher
obrigou-me a joga-las fora. Peguei a primeira garrafa, bebi um copo e joguei o
resto na pia. Peguei a segunda garrafa,
bebi outro copo e joguei o resto na pia.
Peguei a terceira garrafa bebi o resto e
joguei o copo na pia. Peguei a quarta
garrafa, bebi na pia e joguei o resto no
copo. Pequei o quinto copo joguei a rolha na pia e bebi a garrafa. Peguei a sexta
pia, bebi a garrafa e joguei o copo no resto. A sétima garrafa eu peguei no resto e
bebi a pia. Peguei no copo, bebi no resto
e joguei a pia na oitava garrafa. Joguei
a nona pia no copo, peguei na garrafa e
bebi o resto O decimo copo, eu peguei a
garrafa no resto e me joguei na pia.

Namoro sério...
Durante o jantar, a patricinha anuncia
para toda a família: - Mamãe... papai...
estou grávida! - Como?! - pergunta o pai,
embasbacado. - Estou grávida! - E quem é
o pai? - pergunta a mãe, atônita. - Eu sei lá!
Vocês nunca me deixaram namorar firme!

De criança
Uma menina estava conversando com
a sua professora. A professora disse que
era fisicamente impossível que uma baleia engula um ser humano porque apesar de ser um mamífero muito grande, a
sua garganta é muito pequena. A menina
afirmou que Jonas foi engolido por uma
baleia. Irritada, a professora repetiu que
uma baleia não poderia engolir nenhum
ser humano; era fisicamente impossível. A menina, então disse: - 'Quando
eu morrer e for ao céu, vou perguntar a
Jonas'. A prefossora lhe perguntou: - 'E
o que vai acontecer se Jonas tiver ido ao
inferno?' A menina repondeu: - 'Então é
a senhora que vai lhe perguntar.'

CURIOSIDADES
TECNOLOGIA - Fita adesiva pode substituir CDs no futuro. Assim como os disquetes foram deixados de lado quando os
CD-ROMs invadiram o mercado da informática, os discos prateados correm sérios
riscos de serem aposentados. A ameaça,
que mais parece uma gozação, vem do experimento de cientistas alemães, que conseguiram armazenar dez gigabytes de dados
em um rolo de fita adesiva comum, usando tecnologia laser. As camadas da fita são
gravadas com um laser de alta precisão que
deixa hologramas constituídos de pequenos pontos, onde são gravadas as informações. Para o alívio dos modernos Compact
Discs, a tecnologia ainda levará alguns anos
para ser aperfeiçoada.
FRIO - Roupas não aquecem nosso corpo. Não há dúvida que você esquenta quando está embaixo de um cobertor, porém o
calor é na verdade produzido pelo seu próprio corpo, que precisa manter-se aquecido
internamente em 36°. As roupas grossas de
inverno e os cobertores apenas impedem
que o calor se esvaia, mantendo-o junto ao
corpo por mais tempo. Justamente por sermos produtores de calor, e as roupas não,
em riscos de hipotermia é aconselhável que
as pessoa s fiquem abraçadas, pois assim os
corpos trocarão calor uns com os outros e
não com o ambiente frio.

SETE ERROS

HORÓSCOPO
Astrológica por Claudia Vannini
ÁRIES – de 21/3 a 20/4: Há maior vontade de
se voltar às coisas de casa, à família, inclusive
com a pessoa amada. O melhor é que agora há
predisposição a entender seu papel na vida, pois
há uma leitura mais efetiva e equilibrada diante de
seus interesses e necessidades.
Bens e finanças: ao mesmo tempo em que sua curiosidade estará mais aguçada neste período, novas oportunidades com cursos e
viagens poderão acontecer. O melhor a se fazer é controlar bem as
finanças e evitar supérfluos para investir no que realmente interessa.
TOURO – de 21/4 a 20/5: Em qualquer ocasião, buscar o equilíbrio
sempre será bom. O trabalho em equipe muitas vezes pode se tornar
um dilema, pois ninguém é igual e sempre haverá interesses e necessidades no jogo dos relacionamentos interpessoais. Evite fofocas.
Bens e finanças: é bom tomar cuidado com o controle das finanças,
sobretudo se estiver pensando em quitar dívidas. Preste bem atenção
em questões de juros na correlação com outras possibilidades. Tendência a gastos desnecessários.
GÊMEOS – de 21/5 a 20/6: Manter-se bem informada e determinada
a executar ações focadas serão bem vindas. A questão será em como
equilibrar o tempo diante das novas oportunidades que podem surgir.
Bom para os relacionamentos interpessoais no trabalho e na família.
Bens e finanças: a execução de tarefas e ações específicas na área
do trabalho poderão render bons frutos, sobretudo se outros interesses
e disputas por colocações estiverem envolvidos. Não esqueça que você
faz parte de um coletivo, de uma categoria.
CÂNCER – de 21/6 a 22/7: Algumas cancerianas devem estar
confusas quanto à enxurrada de sentimentos que vem à baila neste
momento. Se sentir vontade de ficar em casa, de ir à missa, aos bons
encontros culturais, por que não? O momento requer revisão e um
olhar mais sereno sobre a vida.
Bens e finanças: algumas exigências a mais podem fazer parte
deste período. Um pouco de paciência nunca é demais, não é? Novas
tarefas e um esforço maior serão importantes, porém não esqueça
que dependendo de sua atitude, haverá consequências, positiva ou
negativa.
LEÃO – de 23/7 a 22/8: O reconhecimento sobre seus feitos podem acontecer até de forma inesperada. O mais importante é que a
dimensão de seu próprio valor é uma realidade e há maior energia para
lutar por colocações, investir no próprio negócio, ou se for o caso, até
procurar um novo trabalho.
Bens e finanças: algumas pendências podem aparecer neste
momento. Questões burocráticas também podem mexer com o cotidiano, por isso é preciso paciência e equilíbrio para pedir ou exigir,
dependendo da situação. Olhe o bom senso.
VIRGEM – de 23/8 a 22/9: Não há tempo para esperar acontecer.
O período está bom para lidar com suas atividades e para investir
positivamente em ações que possam lhe projetar no meio em que
atua. Momento de grande intensidade e cobranças.
Bens e finanças: o resultado de seus esforços depois de meses,
pode aparecer a partir de agora. O legal é saber atingir o equilíbrio para
saber lidar com investimentos e até um ganho extra. Poupar ou investir
em uma obra em casa poderá ser bom depois do dia 18 de junho.
LIBRA – de 23/9 a 22/10: A maturidade a partir de um processo
de aprendizado há algum tempo pode ser um forte diferencial neste
momento. Algumas dificuldades com a oposição de ideias fortalecerão
sua maneira de ser e lhe dará mais autonomia e determinação.
Bens e finanças: mesmo com o movimento retrógrado de Mercúrio
e a própria dificuldade de Marte com Plutão, sua força para restabelecer
negócios, investir em novas ideias podem ser úteis. Prevenção apenas
com compras desnecessárias.
ESCORPIÃO – de 23/10 a 21/11: É um período, como diz a música “...certas emoções” que podem mexer bastante com o cotidiano.
Acontece que o momento é de rever atitudes diante de pessoas de
seu convívio, pois a maneira de ver e entender a vida se transformou
em algo novo. Não há espaço para medos.
Bens e finanças: sempre é bom checar saldos e extratos bancários
antes de qualquer tentativa de compra, pois neste momento é necessário precaução com as finanças, principalmente se se interessar por
um bem um pouco mais caro.
SAGITÁRIO – de 22/11 a 21/11: Aos sagitarianos do terceiro
decanato (de 15 a 21/12) será preciso entender que determinadas
escolhas deverão ser realizadas agora. Não há meio termo, é oito ou
oitenta. A dificuldade será em manter a comunicação efetiva. Cheque
cada informação.
Bens e finanças: se você for um líder, saiba estimular a equipe de
trabalho neste momento. Trabalho não falta e parece que a remuneração está aquém do esperado. Saiba que se conseguir estabelecer
e executar tarefas com excelência, os benefícios virão de forma
surpreendente.
CAPRICÓRNIO – de 22/12 a 20/1: É um momento de sedimentação
de ideias e autoafirmação diante de ações mais recentes. Até certo ponto, é preciso estar preparada para encarar maiores mudanças e saber
ouvir a voz da experiência e os pontos de vista diferentes dos seus.
Bens e finanças: pode ser que surjam convites inesperados para
aumentar a renda nos próximos dias. Contar com os colegas de trabalho poderá fazer aumentar a popularidade e, quem sabe, torna-la
uma nova líder.
AQUÁRIO – de 21/1 a 19/2: Olhar para trás e perceber o que deve
ser alterado ou mudado a partir de agora pode até ser um dilema,
mas será necessário ajustar possíveis novas tarefas com maestria,
algo que você sabe fazer. Saber se relacionar bem, também faz parte
do momento.
Bens e finanças: procure prestar mais atenção nas questões
relacionadas à comunicação, inclusive nas ofertas tentadoras de
produtos ou até de investimentos financeiros de grande monta. Se der
para poupar agora, será muito importante para os próximos meses.
PEIXES – de 20/2 a 20/3: Preste atenção em informações trocadas
pela internet e saiba retribuir em assuntos relacionados à família.
Você deseja maior segurança e precisa participar mais em atividades
relacionadas a algum parente. Observe com cautela investimentos
com tecnologia.
Bens e finanças: o excesso ou a dificuldade de tempo poderá afetar
a análise, por exemplo, de alguns papeis. Por isso será importante ler
com bastante atenção contratos e condições de pagamentos antes de
assinar, inclusive negociações de pagamento de impostos.
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Gugu acerta volta à Record
Depois de ser sondado pelo SBT e pela
Band para retornar à TV, Gugu Liberato deverá reestrear na Record, emissora da qual saiu
há exatamente um ano, após ter seu contrato
rescindido.
O novo acordo que o apresentador teria fechado com a emissora dos bispos implica na
compra de um programa produzido pela produtora do comunicador, GGP.
Agora, sem um contrato de funcionário
fixo com o canal da Barra Funda, Liberato será apresentador de uma
atração nos fins de noite, de 22h30 a meia noite, às terças e quintas-feiras, de acordo com a revista “Veja”.
A nova atração, aliás, deve estrear no início de 2015.
Em recente entrevista, Gugu havia comentado que não estava
com pressa em voltar à TV.
Durante sondagem da direção da Bandeirantes o apresentador recusou a oferta de comandar um programa diário no canal, segundo o
jornal "Folha de S.Paulo".
A proposta feita pelo SBT, inclusive, teria agradado mais ao loiro.
No entanto, Liberato não gostou do modelo de negócios oferecidos
por Silvio Santos onde o apresentador divide os lucros e as despesas
do projeto com a emissora.

Rodolfo rebate críticas de ex-companheiros:
'Não vivo às custas do Raimundos'
Ex-vocalista do Raimundos, Rodolfo Abrantes
decidiu responder às críticas dos ex-companheiros
de banda que ficaram revoltados com suas declarações para a revista 'Trip'.
O cantor fez questão de esclarecer que não faz
do grupo sua 'previdência privada' como acusou o
atual vocalista Digão.
'Eu não vivo às custas do Raimundos, mesmo
porque eu não toco nenhuma música deles. Eu recebo os direitos autorais por toda obra que escrevi
durante minha vida', afirmou.
O pastor lembrou que, por ser compositor, o dinheiro que recebe do Ecad é sua principal fonte de renda.
'É lícito, é digno, me permite pagar tributos e me permite servir à
igreja voluntariamente, por amor e sem precisar cobrar altos cachês.'
Rodolfo disse ainda que não teve a pretensão denegrir ou culpar
ninguém pelos seus erros do passado e pediu desculpas aos ex-companheiros e aos fãs da banda que o tornou conhecido.
'Desejo uma vida longa ao Canisso e ao Rodrigo. Vocês podem
pensar o que quiserem de mim, mais nunca vão se livrar das orações
que faço, e continuarei fazendo, em favor de vocês.'

Em meio à crise financeira,
ex-Polegar arruma novo
amor
Afundado em dívidas, o ex-Polegar Ricardo Costa encontrou motivos para sorrir. Após
entrar em crise financeira por conta de sua ex,
o chef de cozinha arrumou uma nova namorada. O ex-cantor, que chegou a pedir dinheiro nas redes sociais para
pagar o aluguel, passou o Dia dos Namorados nos braços da advogada Sindy Magro. Costa publicou fotos ao lado da amada em seu
perfil no Facebook e encheu a moça de elogios.
“Felicidade na pele Rosa, como pele de bebe. Amando e sendo
amado por uma mulher fiel. Que valoriza o carinho e os momentos
de amor do seu homem. Eu estou muito feliz !!!! Muito feliz.... com
a minha Rainha.”

Carlos Villagrán nega guardar rancor de
Bolaños: “Aplaudo tudo o que fizemos juntos”
Carlos Villagrán reiterou que
não guarda mágoas de Roberto
Gómez Bolaños, com quem rompeu relações na década de 1980.
O ex-intérprete do personagem Quico,
do seriado “Chaves”, disse, inclusive,
que lamenta a atual situação em que
o ex-colega de trabalho se encontra.
“Ele se tornou multimilionário, mas está mal de saúde, vive em Cancún e nem pode comer. É muito ruim. Aplaudo tudo o que ele e eu fizemos juntos. Tentei entrar em contato, mas eles não atendem as minhas
chamadas”, afirmou em entrevista ao site “El Universal”.
Há quem diga que os dois teriam brigado pelo amor Florinda Meza,
intéprete da Dona Florinda, com quem Bolaños é casado até hoje.
Villagrán aproveitou a ocasião para explicar o motivo pelo
qual decidiu encerrar suas apresentações na pele de Quico.
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“Em algum ponto tive que pesar que sou um adulto de 70 anos interpretando uma criança. Decidi me despedir enquanto estou bem de
saúde, falando, para que as pessoas tenham o Quico na memória”,
declarou.

'Fazer e não gozar é
terrível', diz Valesca
Popozuda
Sucesso nacional com 'Beijinho no
Ombro', Valesca Popozuda defendeu o
erotismo de suas letras em entrevista à
Maitê Proença, na revista 'Trip' deste mês.
'A letra no nosso funk é a vida das pessoas, é o dia a dia. A vida da
comunidade, o que acontece, então a gente expressa essa coisa em
música, mas sempre levantando, eu nunca vou denegrir a imagem
da mulher', afirmou.
Valesca diz ainda que pretende quebrar um paradigma. 'Eu sou
uma mulher, então eu sei, eu sofro, eu sinto. Porque, assim, a mulher
é sempre tachada como vagabunda e o homem não', declarou.
Questionada se não promove com seu trabalho o uso do corpo,
novamente a cantora se defendeu.
'Não estou sugerindo, eu estou cantando o que acontece, né? Não
vou falar “vá lá se prostituir”. Cada um faz o que quiser', disse.
Sem namorado, Valesca afirma que sempre encontra um jeitinho
de se satisfazer.
'Eu transo de vez em quando. Eu namoro, mas não aquela coisa
de 'quero amor, quero pra casar'. Não! Quero focar no meu trabalho',
disse. Prazer para Valesca é fundamental: 'Fazer e não gozar é terrível... Tem que ter o orgasmo, tem que subir pelas paredes. Tem que
ser bem-feito! Sair satisfeita'.

Obsessão por magreza teria encadeado
crise no namoro de Jennifer Lopez, diz site
Apesar de dar inveja na mulherada com suas
belas curvas, Jennifer Lopez parece não estar satisfeita com sua forma.
A obsessão da cantora em perder peso, aliás, teria motivado a crise no relacionamento dela com
Casper Smart.
'A obsessão de Jennifer com o próprio corpo está
fora de controle. Não há dúvidas que ela está se
esforçando demais para conseguir ficar magra. No
fim, Jen e Casper não tinham nada mais para falar
além de dietas e exercícios. Era isso que ela queria',
contou uma fonte ao site 'RadarOnline'.
A neura de JLo por ter um corpo magérrimo também teria afetado
sua relação com os filhos, Emme e Maximilian.
'Parece que ultimamente ela tem pensado mais em ficar em forma
e fazer dietas malucas do que dar bola até para seus próprios filhos',
completou a fonte.
Quem acompanhou os detalhes da abertura da Copa do Mundo
em São Paulo, na última quinta-feira (12), deve ter notado que Jennifer Lopez exibiu um corpo mais magro e esguio, no lugar do famoso bumbum avantajado.

Assista! Em apenas seis dias, vídeo de Psy é
visto mais de 50 milhões de vezes
Passada a febre do hit 'Gangnam Style', Psy
continua emplacando um sucesso atrás do outro.
O vídeo do novo single do rapper sul-coreano,
'Hangover', lançado há apenas seis dias, já ultrapassou os 50 milhões de visualizações na internet.
Às 16h locais deste sábado (14), 5h de Brasília,
o arquivo postado no mais famoso site de compartilhamento de vídeos passava dos 53,5 milhões
de visitas, de acordo com a agência que representa o artista.
'Hangover' tem algumas características do rap e conta com a participação do astro do hip-hop americano Snoop Dogg.
No hit, Psy faz uma crítica social abordando o hábito bastante comum na Coreia do Sul, em que colegas de trabalho se reúnem depois
do expediente para beber até perder a consciência.

Luciano Huck critica xingamentos à Dilma
na abertura da Copa do Mundo
Por conta da Copa do Mundo, Luciano Huck comandou uma edição ao vivo do 'Caldeirão' neste sábado (14). O apresentador abriu o
programa fazendo suas considerações sobre a cerimônia de abertura
do evento realizada na última quinta-feira (12).
Huck condenou a atitude do público presente na Arena São Paulo
que xingou a presidente Dilma Rousseff. 'Não condeno a vaia. Todos podem discordar da forma como políticos governam o país. O
que não pode é xingar. É uma falta de educação', afirmou.
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O marido de Angélica marcou presença na estreia do Brasil no
torneio e reclamou da infra-instrutura do estádio construído especialmente para o Mundial.
'Foi um perrengue para chegar e encontrar seu lugar para sentar.
Outro problema foi a falta de informação para as pessoas que chegavam ao estádio.'
Mesmo assim, o apresentador adorou a experiência de ver a Seleção Brasileira em campo em uma Copa do Mundo. 'Foi uma emoção
incrível ver o jogo. Foi a primeira vez que eu, minha mulher e meus
filhos assistimos um jogo do Brasil em um Mundial.'
Por conta dos jogos do torneio, o 'Caldeirão' teve apenas 58 minutos de duração. A produção mostrou uma matéria que Huck fez
com o craque Oscar, na Inglaterra antes do jogador se apresentar a
Felipão e contou com a participação de Tatá Werneck.

Walcyr Carrasco engata namoro
com médico, diz jornal
Walcyr Carrasco publicou mensagens tristes na
internet, na última semana, e deu a entender que
havia terminado um romance por conta de uma
traição. Mas, ao que parece, a situação mudou.
O autor está passando uma temporada em São Paulo e encontrou
na cidade um novo amor. O escolhido seria o médico dermatologista
Luciano, com quem ele já posou para uma foto compartilhada nas
redes sociais, segundo o jornal “O Dia”.
Aliás, de acordo com a publicação, Luciano tem feito declarações
entusiasmadas sobre Carrasco. “Minha profunda admiração ao gigante profissional e maior ainda carinho pelo homem incrível que
muito tem ensinado com sua companhia”, compartilhou.

Ex-Rainha de Carnaval, Shayene Cesário é
acusada de injúria e lesão corporal
Na última terça-feira (10), Shayene Cesário foi
acusada por crimes de injúria e lesão corporal por
sua babá, Andressa, de 19 anos. A jovem prestou
queixa contra a ex-patroa na 30ª DP, no Rio de
Janeiro.
Andressa alega ter sido agredida por Shayene
após ser acusada de roubar pertences pessoais da
morena, segundo o jornal “Extra”.
A ex-Rainha de Carnaval reagiu às acusações e
também foi à delegacia fazer um boletim de ocorrência contra a babá por injúria, lesão corporal e furto no interior da
residência.
“Ela roubou muitas coisas que ela achava que eu não ia sentir
falta, como óculos escuro, sapatos, bolsas... Eu só descobri quando
vi uma foto dela no Facebook usando um vestido meu, feito exclusivamente para o Carnaval”, disse a ex-participante de “A Fazenda”.
Andressa trabalhou para Shayene por quatro meses. A até então
patroa contou que tentou resolver as coisas de maneira amigável,
aconselhando a babá a devolver os pertences furtados.
“Depois de dias sumida, ela veio aqui em casa para devolver uma
única coisa que me roubou. Discutimos, e ela me empurrou, com o
intuito de querer me agredir. Eu não encostei a mão nela. A própria
mãe dela, que foi minha babá por anos, foi quem me aconselhou a
procurar a polícia. Agora, quero que ela pague”, completou.

Morre, aos 89 anos,
cantora Marlene
Estrela da era do rádio no Brasil, a cantora
Marlene morreu na sexta-feira (13), aos 89
anos, no Rio de Janeiro.
A veterana estava internada no hospital Casa
de Portugal há alguns dias após sofrer uma queda e teve falência
múltipla dos órgãos por das 17h15. A informação foi confirmada por
funcionários do hospital ao jornal 'Extra'.
Segundo a assessoria da secretaria de Cultura do Estado do Rio
de Janeiro, o velório de Marlene será realizado no próximo sábado
(14) no teatro João Caetano, no centro. O horário não foi divulgado.
Durante toda sua carreira, Marlene gravou mais de quatro mil
canções. A estrela começou sua carreira aos 16 anos, no programa
'Hora do Estudante', na Rádio Bandeirantes.
Nascida Victória Bonaiutti de Martino, adotou o nome artístico
por conta de sua semelhança física com a cantora alemã, naturalizada americana, Marlene Dietrich.
Na década de 40 se tornou uma das principais crooners do Cassino da Urca. Com a proibição do jogo, ela cantou em boates famosas
da época e, em 1947, deu início a sua era no rádio.
Dois anos depois, destronou Emilinha Borba na preferência dos
ouvintes do concurso Rainha do Rádio, inaugurando uma das mais
históricas rivalidades da canção popular do país.
Em 2011, a dupla foi homenageada no musical 'Emilinha e Marlene — As Rainhas do Rádio', dirigido por Antonio de Bonis. Seu último trabalho foi a turnê “Marlene, a Rainha e os Artistas do Rádio”,
que deu origem a um CD e um DVD, lançados em 2007.
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