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Circulação: Região Vertente do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Vereadores esclarecem: se 5ª Edição da Corrida de São
SAMAL atrasar salário é por
Lourenço em Manhuaçu
culpa da Administração

P

reocupados com o atraso salarial, funcionários do SAMAL (Serviço Autônomo
Municipal de Limpeza Urbana) procuraram esclarecimentos junto à Câmara M. de
Manhuaçu, na Quarta-feira, 30. Os trabalhadores foram recebidos pelo Presidente
Maurício Júnior e Vereadores Jorge Augusto Pereira (Jorge do Ibéria), Paulo César Altino, Gilson César da Costa e Juarez Cleres Elói, acompanhados do Presidente do Sintram
(Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal), Jaime Rodrigues (Jaiminho).
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Grande festa em Santana do Manhuaçu

antana do Manhuaçu, sábado dia 2 de agosto de 2014 a cidade foi palco de um dos
maiores shows da região, Gino & Geno arrastaram multidões, depois de esgotadas
as vagas nos estacionamentos, todas as ruas da cidade ficaram ocupadas por veículos dos dois lados.
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Daniel Chaves de Petrópolis RJ o grande vencedor

Câmara Municipal de Manhuaçu
renova contratos e cobra concurso
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ex-Paquita
Ana Paula
Lulu Santos
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EDITORIAL

O prazo acabou e o cenário
pouco mudou dos lixões
O prazo acabou
dia 2 de agosto, prazo dado pela Lei nº
12.305/10, que instituiu a Política Nacional de Resíduos
Sólidos (PNRS), a
qual determina que
cada município acabe
com os lixões espalhados por todo o país,
porém, quase 80% dos
5.565 municípios não
conseguiram cumprir
o que foi determinado pela Lei promulgada em dezembro de 2010.
O debate dos assuntos ligados ao lixo urbano nas cidades ainda não
se tornou uma prioridade para os governos municipais e o que se vê, é a
manutenção dos lixões a céu aberto nas periferia das cidades, a realidade
mostra milhares de pessoas exercendo o trabalho de coletar resíduos que
podem ser aproveitados, são os chamados catadores, os quais trabalham
numa área insalubre e carente nas mínimas condições para exercer seu
trabalho.
Segundo as estatísticas, cada brasileiro gera em média 383 quilos de
lixo por ano, isso totaliza uma média de 63 milhões de toneladas, e a má
noticia não para por ai, nos últimos anos, a média de geração de lixo no
Brasil vem crescendo cerca de 21% ao ano.
Para que os lixões sejam extintos, é necessário que cada município
construa seu Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, considerando a construção de aterros sanitários, ocorre que, 46,5% dos municípios
brasileiros pesquisados pela Confederação Nacional de Municípios, ainda
não tem esse plano.
A Politica Nacional de Resíduos Sólidos estabeleceu três importantes
regras nesse processo, a implantação da coleta seletiva, a inclusão social
dos catadores e a logística reversa – aquela
ação em que o fabricante do produto se
Fale com a redação
contato@jm1.com.br responsabiliza pela coleta do produto/
embalagem do seu produto usado. Para
(33)3331-8409
os municípios coube a implantação da
coleta seletiva e o suporte para a criação
das cooperativas dos catadores de resíduos sólidos, ambas as ações ainda
estão a passos lentos e certamente, não deverão atingir a meta esperada
em menos de dois ou três anos, para termos ideia do atraso na coleta seletiva, cerca de 40% dos municípios, a população não tem acesso à coleta
seletiva de acordo com dados da Associação Brasileira de Empresas de
Limpeza (Abrelpe).
A lei que estabeleceu a Política Nacional de Resíduos Sólidos determina
pesadas multas para municípios que não atendem a lei, passando o gestor
municipal a responder por crime ambiental, passível de detenção e gerando
multas que vão de cinco a cinquenta milhões de reais.
Com esse cenário tão negativo do atendimento a Lei e preocupados com
as penas previstas para os gestores municipais, já se fala no Congresso
Nacional em flexibilizar a lei, dando mais prazo para a extinção dos lixões
a céu aberto pelas prefeituras. Isso significa dar prazos diferentes para
diferentes portes de municípios, fazendo uma execução progressiva do
plano de acordo com a geração de resíduos sólidos.
Para uma lei que foi sancionada em 2010, lei essa que tramitou por
mais de vinte anos no Congresso Nacional e mesmo assim, ainda deu
mais quatro anos para as Prefeituras se adequarem a ela. A verdade é
simples e clara os gestores não deram bola para essa lei, e o que fizeram
zombaram da lei apostando na impunidade, um tremendo descaso para
o meio ambiente e a Lei.
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ESCREVA-NOS, SERÁ UM PRAZER DIVULGAR SUA CARTA.
LEIA ACIMA COMO FAZER E MÃO NA CANETA OU NO TECLADO.

CARTA DOS LEITORES

Depois que fiquei sabendo que o
TSE não fará testes nas urnas, fiquei
preocupado, será que nosso sistema
é seguro? Após a copa entraremos
em campanha eleitoral, e o que tenho
lido sobre isso não tem me agradado,
várias autoridades e lideres já manifestaram dúvidas quanto a segurança
dos votos e apesar do MPF em SP
comprovar que votação eletrônica é
vulnerável, ninguém fez nada.
O que se pode esperar do processo
eleitoral brasileiro, depois que o
Ministério Público Federal em São
Paulo admitiu, oficialmente, que o
sistema atual de votação eletrônica
é falho, não pode garantir o sigilo
do voto e nem a integridade dos
resultados das eleições? A resposta
é: NADA! Pelo menos no que depender do Tribunal Superior Eleitoral que este ano resolveu não fazer
nenhum teste de segurança das urnas
antes da eleição de outubro. O presidente do TSE, José Antonio Dias
Toffoli, deve explicações públicas
sobre tal omissão.

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

como foi o trabalho: “No teste, o
TSE abriu o código de programação do software da urna e nos deu
cinco horas para analisar mais de 10
milhões de linhas de programação.
Em menos de uma hora descobrimos
a equação usada pelas urnas para
embaralhar os votos que ela registra
e, para provar isso, simulamos uma
eleição com 475 votos e, em seguida,
ordenamos os votos que foram registrados nela. Resumindo: achamos
um erro banal do sistema”.
Pesquisadores querem fazer testes
realistas e sem restrições impostas
pela burocracia do TSE. Estranhamente, no Brasil, não existe transparência suficiente para isto. Assim,
o resultado eleitoral se configura em
dogma inquestionável. No momento
em que o partido no poder corre alto
risco de perder a eleição, torna-se
ainda mais suspeito qualquer impedimento para assegurar a total lisura
do processo eletrônico.
Paulo Roberto de Santana
do Manhuaçu
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
A famosa novela de Manhuaçu
Minha Casa, Minha Vida

Porque os políticos
mentem? Ou prometem que as obras vão se
reiniciar dentro de 60
dias, 90 dias isso vem
passando de ano para
ano. Neste país tudo
que é feito para a classe menos favorecida é
com dificuldade e com
desprezo. São vários
anos que essa obra está Momento em que o prefeito Nailton
agarrada e só promessa Heringer entrega projeto de lei ao preque vai recomeçar den- sidente da Câmara Maurício Júnior
tro de poucos dias e com isso anos já se passaram.
Terça-feira dia 25 de fevereiro, o prefeito de Manhuaçu Nailton
Heringer entregou nas mãos do presidente da Câmara Maurício
Júnior projeto de lei que garantia reinício das obras do Programa
Habitacional "Minha Casa, Minha Vida" no município. O ato contou com a presença do gerente geral da Caixa, Flávio Celestino,
além de secretários municipais, vereadores, assessores parlamentares, muito divulgado pela imprensa.
O presidente da Câmara disse naquela ocasião que precisava de um
posicionamento claro da Prefeitura com relação a este imbróglio.
Nailton Heringer disse que para o reinicio das obras a Prefeitura
protocolava, no momento da reunião, projeto de lei que cede terreno
de 12 mil metros quadrados. Disse ainda que o local iria contemplar
uma creche futuramente e além dos 288 apartamentos estabelecidos
inicialmente, mais 240 apartamentos seriam construídos.
O gerente geral da Caixa, Flávio Celestino, estava presente e
foi indagado pelo vereador Fernando do Fórum quanto ao início
das obras. De acordo com o gerente geral da Caixa, após a aprovação do projeto, haverá novo chamamento público para escolha
da empresa responsável pelo retorno das 288 unidades inicias do
programa, além do início das obras dos outros 240 apartamentos.
Disseram que dentro de 90 dias as obras iriam começar. Porque
não explica para o povo a verdade e as casas estão estragando.

Prefeitura de Manhuaçu falha na previsão
Os funcionários
da Prefeitura de
Manhuaçu, ficaram chateados ao
passarem o cartão
bancário e constatarem o não pagamento da prefeitura. “Eu trabalho
com muita dedicação e tenho um carinho especial pelo que faço, mas não existe nada pior do que você
trabalhar e no dia certo ir ao banco e não encontrar o dinheiro”
desabafa uma funcionária do SAMAL. A preocupação era geral
com os vereadores em desmentir o boato de que o pagamento não
havia sido pago por falta de votação de um pedido de verba por
parte dos vereadores, fato idêntico aconteceu ano passado, coincidentemente para muitos funcionários a culpa era mesmo dos
vereadores, pois se reuniram para votar em seção extraordinária
o pedido de suplementação orçamentária. Alguns funcionários
comparecerem na seção com o pensamento de pressionar os vereadores para votar a Lei. “É uma falta de responsabilidade uma
coisa dessas dizia um funcionário do SAMAL, mas logo ao chegar
na Câmara Municipal mudou sua artilharia para o prefeito Municipal. "Veja você, ontem falei a beça dos vereadores, fiquei sabendo
da votação e ao chegar aqui fico sabendo a verdade, como foi dito
pelo Presidente Maurício Júnior e mostrado a prova, pois o gasto
previsto para 2014 foram de R$ 70 milhões para pagamento dos
funcionários, aí fiquei sabendo o que de fato aconteceu, que foi
o prefeito é que gastou nosso dinheiro” desabafou o funcionário.

As apostas já começaram
Os papos sobre
as votações dos
deputados em Manhuaçu e região já
estão em alta. Alguns apostam na
repetição dos votos
dados ao Lael Varella, agora para seu
filho Misael Varella,
dos federais parece que caminham para quase uma unanimidade,
muitos acham que a votação dos deputados de Muriaé vão crescer
na cidade, mas o Dr. Mário Heringer pode surpreender, já que ele
está com um grupo de peso em seu favor, Toninho Gama deu a

volta por cima e está muito prestigiado e apoia o Dr. Mário Heringer, já os velhos políticos não poderão dar muitos votos aos seus
candidatos, ficando aí despontando Renso Braz e Mário Heringer.
Já para estadual João Magalhães deve ser disparado o campeão de
votos na cidade, acompanhado por Dr. Wilson Batista, Davi Costa
e cabo Anízio

Lei imigração EUA
Obama veio a televisao Americana
esta tarde de sexta feira (31/07) e novamente levantou a possibilidade de
uma Ordem Executiva nos proximos
dias(semanas/meses).
Ele lembrou que a Proposta de Lei
de Imigracao ja aprovada pelo Senado
ainda nao conseguiu ser discutida e votada pela Casa dos Representantes.
O Congresso entra em recesso durante todo o mes de Agosto e somente retorna depois do Labor Day (1 de
Setembro).
Portanto, Obama disse que, tendo em vista que o Congresso
nao consegue chegar a um consenso, ele ira fazer a tal ORDEM
EXECUTIVA que ja esta em estudo!
Ele tambem discutiu a situacao em Israel e Gaza, Economia,
Empregos e tambem o virus Ebola.

Minas, que prevê a prorrogação da licença, contudo sem especificar detalhes.
Na avaliação do magistrado, a mulher não poderia ser prejudicada pela omissão da Administração Pública, “que até o momento não legislou sobre a prorrogação da licença à maternidade
em casos semelhanças ao seu (...). Nesse sentido, é cediço que o
Poder Judiciário deverá agir como controlador na aferição entre
uma norma genérica e a exceção na aplicação do caso concreto”.
O magistrado destacou, ainda, que, “se a regra geral dos Servidores Municipais de Patos de Minas é de 6 (seis) meses, tal como
prescreve a Lei Complementar nº 319/2008, certo é que a Impetrante não poderá ser enquadrada juntamente com os demais, já
que sua situação foge à regra geral, com filhos trigemelares e um
deles com séria complicação de saúde”.
Assim, deferiu a antecipação de tutela e concedeu à servidora
mais três meses de licença-maternidade, sem nenhum prejuízo aos
vencimentos ou eventuais vantagens pessoais recebidos por ela,
bem como ao seu cargo e função no município.

Com 1,7 tonelada, Queijo
Minas de Ipanema é certificado
como o maior do mundo

Candidatos de
Manhuaçu e região

CONTINUAÇÃO DA EDIÇÃO 232 - JORNAL DAS MONTANHAS
DEPUTADO FEDERAL
Renzo Braz 1121 - Cargo em disputa:
Deputado Federal - Minas Gerais - PP
/ MG - Renzo Braz é candidato a Deputado Federal por Minas Geraispelo
Partido Progressista.
Dados de Renzo Braz
Nome: Renzo do Amaral Braz Idade: 34 anos (11/04/1980) Naturalidade: Mg-Muriaé Estado Civil: Casado(a) - Ocupação:
Deputado - Escolaridade: Superior
completo Candidato a Deputado Federal
Renzo Braz 1121 Número: 1121 - Nome para urna: Renzo
Braz - Cargo a que concorre: Deputado Federal - Estado:
Minas Gerais - Partido: Partido Progressista - Coligação: A
VEZ DE MINAS (DEM / PSDB / PP / PR / PSD / SD)
DEPUTADO ESTADUAL
Braulio Braz é candidato a Deputado
Estadual de Minas Gerais pelo Partido
Trabalhista Brasileiro.
Dados de Braulio Braz
Nome: Braulio Jose Tanus Braz Idade: 65 anos (21/09/1948) Naturalidade: Mg-Muriaé Estado Civil: Casado(a) Ocupação: Empresário
Escolaridade: Ensino Médio completo. - Candidato a Deputado Estadual
Braulio Braz 14444 - Número: 14444
- Nome para urna: Braulio Braz - Cargo a que concorre: Deputado Estadual - Estado: Minas Gerais - Partido:
Partido Trabalhista Brasileiro - Coligação: AVANTE
MINAS (PTB / SD)

Justiça amplia licença maternidade de
mãe de trigêmeos

Servidora terá direito a mais três meses de licença; um dos bebês necessita de cuidados especiais.
Uma servidora pública que deu à luz trigêmeos em 2013 conseguiu, na Justiça, antecipação de tutela para prorrogar em três
meses sua licença-maternidade. A decisão é do juiz Marcus Caminhas Fasciani, da 2ª Vara Cível da comarca de Patos de Minas.
Na ação, a servidora argumentou que um dos trigêmeos tem
deficiência física e necessita de cuidados especiais.
Ao analisar o pedido, o juiz observou que não havia nenhuma
legislação específica sobre o caso concreto no município, mas que
a pretensão encontrava amparo legal na Constituição Federal, bem
como no próprio Estatuto dos Servidores Municipais de Patos de

Bárbara Mauro
O famoso queijo em
sua 5° edição bateu novamente um recorde, com
170 quilos de diferença,
o gigante atingiu a marca
de 1.770 quilos na Festa
do Queijo na tarde de sábado, 2. E a estrela da festa não reinou
sozinha, o doce de leite gigante, que pela segunda vez foi auditado pelo Rank Brasil, empresa que cataloga todos os rankings em
nível nacional, entrou para a história mais uma vez, como sendo o
maior doce de leite do país com a marca de 507 quilos.
Para a produção das duas iguarias foram gastos aproximadamente 16.600 litros de leite (15.500 litros para queijo) + (1.100
litros para o doce) e representam um marco para a produção leiteira da cidade que produz mais de 100 mil litros de leite por dia.
O fiscal do RankBrasil, Luciano Cadari aferiu os pesos e medidas e realizará a entrega dos troféus durante a festa. Uma faca especial teve que ser confeccionada para cortar a iguaria. A imprensa de todo o país esteve presente e registrou o feito. A imprensa
nacional esteve presente em todas as etapas, desde a pesagem na
cooperativa responsável até a distribuição dos gigantes!
Chamou atenção também o repórter bem humorado do programa pânico da rede bandeirantes, Gui Santana, que vestido de rato
gigante encantou o público que acompanhava o desfile nas ruas
de Ipanema. Irreverente, a equipe se manteve cobrindo o evento e
causando alvoroço no meio de tantos olhares curiosos!
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"essa é uma demonstração lamentável de por que o Brasil, um gigante
econômico e cultural, continua a ser um anão diplomático

Ministério das Relações Exteriores de Israel, por meio do porta-voz, Yigal Palmor
TEMER TRANQUILIZA DILMA
SOBRE PALANQUE DE SKAF
O vice-presidente da República Michel Temer aproveitou o bom humor
da chefe Dilma Rousseff durante a
inauguração do Templo de Salomão
da Igreja Universal, na quinta (30),
para avisar que conseguiu contornar
as divergências com Paulo Skaf. O
peemedebista – que teve a candidatura ao governo bancada por Temer – havia se recusado a apoiar Dilma em
São Paulo, onde Alexandre Padilha (PT) não sai do lugar
nas pesquisas.
MENOS MAL
O bom humor de Dilma tem motivo: pesquisa Ibope apontou a petista à frente de Aécio em São Paulo e Rio, e perdendo em Minas por 10 pontos.
PSDB AGRADECE
Temer se reuniu por horas na quinta com Skaf, a quem tentou convencer que refutar Dilma só ajuda Geraldo Alckmin
a se reeleger no 1º turno.
VAI QUE COLA
Sob ameaça de perder apoio do PMDB em SP, Skaf prometeu soltar uma nota avisando que jamais ficaria contra o
padrinho Temer, vice de Dilma.
SAIA JUSTA
Após peça publicitária onde usa o bordão ‘sabe de nada,
inocente’, ao ser questionado se apoia Dilma, Skaf vai suar
para explicar a reviravolta.
CONTRA LEI, TJ-RJ PODE
DOBRAR DURAÇÃO DE MANDATO
Ex-presidente do Tribunal de Justiça
do Rio de Janeiro, o desembargador
Luiz Zveiter encaminhou emenda ao
regimento interno do tribunal para que
cargos de direção sejam ocupados por
até oito anos. A Lei Orgânica da Magistratura Nacional, no artigo 102, e
a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal não permitem a reeleição do presidente, e tampouco que os outros cargos diretivos sejam ocupados por
mais de quatro anos.
EIS A QUESTÃO
O TJ-RJ deve decidir se Luiz Zveiter pode se candidatar a
presidente da Casa de novo. As eleições estão marcadas
para dezembro.
POLÊMICA
Zveiter presidiu o Tribunal entre 2009 e 2011, quando negou proteção policial à juíza Patrícia Acioli, que acabou
sendo brutalmente assassinada.
BENESSE
A presidente do TJ-RJ, Leila Mariano, enviou à comissão
de legislação minuta criando auxílio-educação a dependente de servidor e magistrados.
APAGÃO NO CERIMONIAL
O ministro Aloizio Mercadante (Casa Civil) ficou irritado
com a equipe do cerimonial, que não sabia para onde conduzir a presidenta Dilma após retorno da energia elétrica
na inauguração do Templo Salomão, em SP.

TERMÔMETRO
O presidente do PT, Rui Falcão, considerou o ponto auge
da sabatina de Dilma com empresários na CNI a declaração taxativa a favor do plebiscito sobre reforma política:
“Foi o primeiro grande aplauso que ela recebeu”.
PAD NA PF
Um agente da Polícia Federal em Pernambuco conseguiu
indenização de R$ 10 mil por danos morais após “ser perseguido” por descumprir ordem do delegado da unidade,
que exigiu presença no trabalho durante greve.
AERONEVES
O deputado Bala Rocha (SD-AP) disse no
Twitter que o presidenciável Aécio Neves
(PSDB-MG) “tirou de letra o lance da pista:
uma obra pública em benefício da população de Cláudio”. Então tá, né?
NEM TE ESCUTO
Os ataques do presidenciável Eduardo Campos ao PMDB
não tiram sono de caciques peemedebistas. O discurso
não encontrou eco nas ruas, e o socialista naufraga nas
disputas internas com sua vice Marina Silva.
ENTRE FAMÍLIA
O ex-governador do Distrito Federal Joaquim Roriz (PRTB)
gravou vídeo de apoio à reeleição do senador Gim Argello
(PTB), frisando que Weslian Roriz, sua esposa, será a primeira suplente para vaga no Senado.
FAKES
O partido Solidariedade no Ceará reclama do excesso de
perfis falsos de candidatos do partido nas redes sociais.
“Estamos tomando providências legais”, avisa o presidente
da legenda, Genecias Noronha.
CARINHO COM BOLSO CHEIO
Felipão pediu carinho à torcida ao se apresentar para comandar o Grêmio de Porto Alegre. Antes disso, levou R$ 4
milhões de indenização da CBF, ou seja, mais de R$ 500
mil por gol sofrido da Alemanha no Mundial.
BATATA QUENTE
O Planalto responsabiliza o PT, que culpa Dilma. E Lula,
bem ao seu estilo, acusa a direção e a sucessora pelo desgaste da sigla nas eleições.

Poder sem Pudor
POVO, UM DETALHE
O ex-ministro
Armando
Falcão, aquele
que nada tinha
a declarar, foi
candidato ao
governo do Ceará em 1954.
Na
ocasião,
ele pediu a um
amigo, deputado estadual Ernesto Gurgel Valente, que o ajudasse a
organizar um comício de arromba. É claro que o deputado o atendeu, providenciando palanque, som, iluminação,
tudo. Só faltou um detalhe:
– E o povo, seu Ernesto, cadê o povo? – cobrou Falcão,
ao chegar.
– Se eu tivesse a capacidade de trazer povo para comício, Armando, o candidato não seria você. Seria eu.

AVISO DE HOMOLOGAÇAO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO Nº 027/2014.
O Município de Santana do Manhuaçu torna público o extrato da publicação da Homologação/Adjudicação Pregão Presencial nº 027/2014 Realização 28/07/2014. Objeto: Contratação de empresa
na modalidade Pregão Presencial para Aquisição
de (02) dois caminhões de porte semipesados e
(01) um caminhão de médio porte ambos equipados com caçamba tipo basculantes novas com a
finalidade de viabilizar o desenvolvimento econômico do meio rural no Município de Santana do
Manhuaçu – MG e da região de acordo com o Convênio registrado no SICONV sob o nº 783684/2013
– UNIÃO/MI – Ministério da Integração Nacional.
O Prefeito Municipal de Santana do Manhuaçu
em conformidade com a Lei nº 10.520/2002 c/c Lei
nº 8.666/93 torna pública a Homologação
do ato de Adjudicação em favor da empresa
DEVA VEICULOS LTDA CNPJ: 13.762.552/000132 no valor de R$ 458.000,00 (Quatrocentos e cinqüenta e oito mil reais).
Santana do Manhuaçu, 30 de julho de 2014.
João Batista Vieira de Assis
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CONCEIÇÃO DE IPANEMA - mg
Atos, Editais e Serviços.
EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO DE LICITAÇÃO POR PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2014. Contratante: PREFEITURA
MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA – MG.
Contratados: “JORNAL DAS MONTANHAS”, com o
CNPJ sob nº. 01.331.762/0001.33, nos Itens:01, 02,
04, 05, 06, e a empresa “FUNDAÇÃO EXPANÇÃO
CULTURAL”, CNPJ: 21.299.292/0001.85 no Íten: 03,
Objeto:Contratação de Imprensa para publicações de
matérias e avisos da Secretarias e departamentos do
município Conceição de Ipanema - MG. Valor: de acordo com o Contrato Vigência: 31.12.2014. Dotação Orçamentária: 02.02.01.04.122.00012.2008-3390390026.10.000. Conceição de Ipanema – MG, em 31 de
Julho de 2014. Willfried Saar – Prefeito Municipal.
EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO DE LICITAÇÃO POR PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2014. Contratante: PREFEITURA
MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA – MG.
Contratado: “LABORATÓRIO SÃO LOURENÇO”, com
o CNPJ sob nº. 18.860.718/0001.13, Objeto: Contratação de empresa para prestar serviços laboratoriais
para Secretaria Municipal de Saúde do município Conceição de Ipanema - MG. Valor: 56.916,91 (Cinquenta
e seis mil e novecentos e dezesseis reais e noventa
e um reais) Vigência: 01 ano. Dotação Orçamentária:
02.05.01.10.302.0046.2044-339030-00-102. Conceição de Ipanema – MG, em 31 de Julho de 2014. Willfried Saar – Prefeito Municipal.
AVISO DE LICITAÇÃO – PLPP nº 009/2014.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0038-04-PLPP009-2014.
Objeto: Aquisição de material de consumo para Merenda Escolar das escolas vinculadas á Secretaria
Municipal de Educação do município de Conceição de
Ipanema - MG. Data e horário de apresentação e abertura dos envelopes: até a instalação da audiência às
13:30horas do 19/08/2014, no local definido em Edital.
Contato para obtenção do edital: Departamento de Materiais e Serviços, com Vinicius Roberto Souza Carvalho ou Mislainy de Faria Silva Oliveira, no horário de
expediente, no telefone (33) 3317-1211. Ou através do
email licitacaopmci@gmail.com
Conceição de Ipanema, em 31 de Julho de 2014.
Mislainy de Faria Silva Oliveira - Pregoeira – Decreto
328/2014
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Lista de Projetos de Lei, Requerimentos, Indicações, Moções e Requerimentos da sessão legislativa de 24/07/2014:
Projetos de Lei aprovados:
Executivo Municipal:
*Nº 054/2014 – Aprovado com emenda - Dispõe sobre a cessão de servidor público municipal para a Secretaria de Estado de Educação de Minas
Gerais e dá outras providências (Maria Lúcia Vieira da Silva);
*Nº 057/2014 – Autoriza o Município a conceder apoio cultural e financeiro para realização da 2ª Festa de Inverno do Distrito de Realeza e dá
outras providências;
*CONTINUA VISTAS – Ver. Fernando Lacerda - (nº 032/2014) – Dispõe sobre a cessão de dois servidores públicos municipais ao Ministério do
Trabalho e Emprego para atuarem na Agência em Manhuaçu e da outras
providências;
*VISTAS – Vista Paulo Altino 24/07 - (nº 045/2014) – Institui o Diário Oficial Eletrônico do Município de Manhuaçu e estabelece normas para envio,
publicação e divulgação de matérias dos órgãos da administração pública
direta e indireta e dá outras providências;
*CONTINUA VISTAS – Ver. Fernando Lacerda – (nº 052/2014) – Altera
as Leis Municipais nº 2.418, de 30 de janeiro de 2014, 2.896/2009 e 3.352,
de 20 de dezembro de 2013, e dá outras providências;
*VISTAS – Ver. Jorge Augusto Pereira - (nº 055/2014) – Autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento geral do Município, em favor de
diversas Secretarias Municipal, no valor de R$ 23.341.146,50;
*CIÊNCIA – (nº 058/2014) – (Substitutivo) - Autoriza a prorrogação do
prazo de contratações de pessoal por tempo certo e determinado, para
atender necessidade de excepcional interesse público, previstas nas leis
municipais que menciona e dá outras providências;
*CIÊNCIA – (nº 059/2014) - Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder o reajuste nos vencimentos dos Conselheiros Tutelares de Manhuaçu
e dá outras providências;
*CIÊNCIA – (nº 060/2014) - Dispõe sobre a gratificação de receita auferida com a venda de resíduos sólidos no ano de 2014 e dá outras providências;
*CIÊNCIA – (nº 061/2014) - Dispõe sobre a abertura de Créditos Suplementares por anulação parcial ou total de dotações orçamentárias conforme
disposto no inciso III, § 3º do Artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64, para o
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Manhuaçu;
*CIÊNCIA – (nº 062/2014) - Autoriza o Poder Executivo Municipal a promover repasse de recursos financeiros ao Trail Clube Moto Gerais, na forma
de cota patrocínio e apoio cultural, para a realização do Enduro da Independência 2014 e dá outras providências;
*CIÊNCIA – (nº 063/2014) - Autoriza a abertura de créditos especiais
ao orçamento geral do Município no valor de R$ 36.000,00 e dá outras
providências;
Francisco Coelho de Oliveira
*Nº 056/2014 - Dispõe sobre denominação de R. Antônio Nunes Neto o
logradouro situado no Distrito de Dom Corrêa, e contém outras providências;

Emendas à Lei Orgânica:
Legislativo Municipal
*CIÊNCIA – Emenda à Lei Orgânica nº 02/2014 - Altera a redação do art.
60 da Lei Orgânica do Município de Manhuaçu e dá outras providências;
Maurício de Oliveira Júnior
*CIÊNCIA – Emenda à Lei Orgânica nº 03/2014 - Altera redação dos
parágrafos 1º e 2º do art. 141 e acrescenta art. 141-A na Lei Orgânica do
Município de Manhuaçu;
PROJETOS DE RESOLUÇÃO:
Eli de Abreu Gomes:
*Nº 15/2014 - Concede Diploma de Honra ao Mérito ao Comandante do
2º Pelotão de Bombeiros Militar em Manhuaçu, 1º Sargento Leonardo de
Freitas;
REQUERIMENTOS:
Gilson Cesar da Costa:
*Nº 058/2014 - Requer informações sobre o número de pacientes autistas cadastrados na Secretaria de Saúde de Manhuaçu;
MOÇÕES:
Aponísia dos Reis:
*Moção de Pesar nº 86/2014 - Pelo falecimento do Sr. José Vicente da
Costa;
*Moção de Pesar nº 87/2014 - Pelo falecimento do Sr. José Roberto da Silva;
INDICAÇÕES:
Rogério Filgueiras Gomes:
*Nº 277/2014 - Solicita asfaltamento da pista de acostamento da Rodovia
dos Estudantes, que interliga o B. Ponte da Aldeia ao Distrito de Ponte do
Silva;
*Nº 278/2014 - Solicita a construção de cinco baciões, entre a comunidade de Ponte da Aldeia até o Córrego dos Hott e Gameleira;
*Nº 279/2014 - Indica a concessão de título de propriedade de imóveis
regularizados aos cidadãos manhuaçuenses que ainda não o possuem
(Moradia Legal);
Jorge Augusto Pereira:
*Nº 280/2014 - Colocação de luminárias na Rua Três irmãos, próximo à
Casa do Sr. Aldomiro, distrito de Vilanova;

Gilson Cesar da Costa:
*Nº 284/2014 - Calçamento na Rua das Palmeiras, distrito de Vilanova;
*Nº 285/2014 - Calçamento na Rua dos Ipês, em Vilanova;
*Nº 286/2014 - Troca da iluminação por lâmpadas de mercúrio da Rua
Bismarque Meira Gonçalves, em Vilanova;
Juarez Cléres Eloi:
*Nº 287/2014 - Troca dos braços de luminárias na Rua Drosa Pinheiro,
no B. Bom Pastor;
*Nº 288/2014 - Calçamento ou asfaltamento, nos morros das estradas
rurais dos distritos de São Sebastião do Sacramento a Palmeiras e de São
Sebastião do Sacramento a Manhuaçuzinho;
Anízio Gonçalves de Souza:
*Nº 289/2014 - Solicita a proibição de circulação em um dos sentidos da
Rua Maestro Filomeno dos Santos (mão única), Centro;
*Nº 290/2014 - Indica a reforma da quadra de esportes e revitalização da
Escola Municipal do Bairro Petrina;
*Nº 291/2014 - Solicita a colocação de quebra-molas na Rua Olímpio
Vargas, Centro, próximo ao entroncamento com a Rua Nelson Monteiro;
Francisco Coelho de Oliveira
*Nº 292/2014 - Solicita a criação de mais dois pontos de táxi no distrito
de Dom Corrêa;
Juarez Cléres Elói, Paulo Cesar Altino e Jânio Garcia Mendes:
*Nº 293/2014 - Indica a reforma da imagem sacra (Moisés) e a fonte,
próximas ao banheiro público da Praça Cordovil Pinto Coelho, Centro;
Jânio Garcia Mendes:
*Nº 294/2014 - Solicita a reforma das escadas e construção de rampas
localizadas entre as rodovias BRs 116 e 262, no Distrito de Realeza;
*Nº 295/2014 - Solicita a colocação de faixas de pedestres em frente as
escadas que se localizam na BR-262, em Realeza;
Paulo César Altino:
*Nº 296/2014 - Solicita o asfaltamento ou calçamento da Rua Mário Nogueira da Gama, Bairro Catuaí;
Aponísia dos Reis:
*Nº 297/2014 - Reivindica a substituição de luminárias das ruas do Distrito de Santo Amaro de Minas por outras que sejam mais eficientes;
*Nº 298/2014 - Solicita providências ao SAAE, no sentido de promover
melhorias na preservação e proteção no local onde é captada a água que
abastece a ETA do Distrito de Santo Amaro de Minas;
*Nº 299/2014 - Indica a construção de rede pluvial na Rua Beatriz , em
Bom Jesus de Realeza.

CORREÇÕES E COMPLEMENTOS: Lista de Votação da Sessão de 10 de Julho de 2014:
Moções de Pesar:
Jorge Augusto Pereira, Jânio Garcia Mendes e Gilson Cesar da Costa
*Moção de Pesar nº 80/2014 - Pelo falecimento do Sr. João Lopes, em
07/07/2014;
Legislativo Municipal

*Moção de Pesar nº 083/2014 - Pelo falecimento da Senhora Mônica
dos Santos Carvalho, em 09/07/2014.
Anizio Gonçalves de Souza e Eli de Abreu Gomes
*Moção de Pesar nº 084/2014 - Pelo falecimento do Senhor Gideão Câmara.

Indicações:
João Gonçalves Linhares Júnior
*Nº 253/2014 - Reivindica o asfaltamento da Rua Zulmira Bertolace de
Barros, B. Santa Terezinha;
Gilson César da Costa
*Nº 269/2014 - Solicita a colocação de calçamento na Rua dos Ipê, em
Vilanova.
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Vereadores esclarecem: se SAMAL atrasar
salário é por culpa da Administração

P

reocupados com o atraso
salarial, funcionários do
SAMAL (Serviço Autônomo Municipal de Limpeza
Urbana) procuraram esclarecimentos junto à Câmara M. de
Manhuaçu, na Quarta-feira, 30.
Os trabalhadores foram recebidos pelo Presidente Maurício
Júnior e Vereadores Jorge Augusto Pereira (Jorge do Ibéria),
Paulo César Altino, Gilson
César da Costa e Juarez Cleres
Elói, acompanhados do Presidente do Sintram (Sindicato dos
Trabalhadores no Serviço Público Municipal), Jaime Rodrigues
(Jaiminho). Embora convidado
pela Presidência da Câmara,
assim que os funcionários da
autarquia chegaram à Casa Legislativa, o Diretor do SAMAL
não compareceu à reunião.
Os servidores relataram que
a direção do SAMAL alegou
que o pagamento do salário e os
acertos decorrentes da exoneração de trabalhadores dispensados em razão de concurso, não
estariam liberados por culpa dos
vereadores - que estariam se recusando a assinar documentos
necessários-. A partir daí, com
o intuito de saber a verdade,
um grupo de funcionários da
autarquia dirigiu-se à Casa Legislativa.
A falsa informação causou
espanto e indignação aos vereadores. Estes, por sua vez, em
uma conversa franca com os
trabalhadores, esclareceram os
fatos, explicando que este atraso
é decorrente da falha de gestão
do Executivo Municipal.
O Presidente Maurício Júnior
esclareceu que os servidores

Os trabalhadores foram recebidos pelo Presidente Maurício Júnior e Vereadores
Jorge Augusto Pereira (Jorge do Ibéria), Paulo César Altino, Gilson César da Costa e
Juarez Cleres Elói, acompanhados do Presidente do Sintram (Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal), Jaime Rodrigues (Jaiminho).
tiveram uma informação que
não corresponde à verdade e
parabenizou aos funcionários
que estiveram na Câmara para
se informar. “Tivemos o relato
de uma funcionária que disse
que a única fonte de renda da
família inteira é o salário do
SAMAL. Então, nos sensibiliza muito esta questão, e, é realmente lamentável o que está
acontecendo aqui hoje. Se, de
fato, o salário dos servidores
for realmente pago atrasado, é
por falta de capacidade administrativa do atual Governo do
Prefeito Nailton Heringer. Não
por parte da Câmara. [...] Todo
ano, o Prefeito tem que votar a
LOA (Lei Orçamentária Anual),
e, nesta Lei, ele precisa pre-

ver os gastos, com transporte,
aquisição de veículos, folha de
pagamento, etc. Então, se hoje,
mês de Julho (o sétimo mês do
ano) o Prefeito está dizendo que
não tem orçamento para pagar
funcionário, alguma coisa deu
errado lá na Prefeitura, e não na
Câmara. É assustador o que está
acontecendo. Ontem (dia 29)
recebemos um ofício do Secretário de Fazenda, Senhor Cristóvam, dizendo que se o projeto
de suplementação orçamentária
for votado somente na quinta-feira, só vai ter como pagar os
funcionários na Segunda, Terça
ou Quarta-feira da semana que
vem. É uma brincadeira com o
servidor público. Se o Prefeito,
de fato, não tem a rubrica lá

para pagar os funcionários, ele
deveria ter visto isto no início
do mês ou mesmo um ou dois
meses atrás. Mas, ao contrário,
vem agora, e diz: <ou votam ou
vamos atrasar o salário dos servidores e a culpa é de vocês>.
Não! A culpa não é da Câmara,
mas do Prefeito, que não planejou e executou seu Orçamento,
do jeito que deveria, o Prefeito
não fez o dever de casa. É lamentável, quem perde com isto
é o povo. Se o salário do servidor do SAMAL vai atrasar, quero saber se o do Prefeito e dos
Secretários de 1º escalão vão
se atrasar também? Eu acredito
que não”, comentou Maurício
Júnior.
Os Vereadores Paulo Altino

e Jorge do Ibéria também criticaram a postura do Executivo.
Para Paulo Altino “é uma vergonha, um absurdo o Prefeito enviar tardiamente um projeto de
tal relevância. O Prefeito quer
manchar a imagem da Câmara.”
Jorge do Ibéria ressaltou que “o
Prefeito mandou no Projeto de
Lei várias situações e, poderia,
perfeitamente ter evitado todo
esse desgaste enviando um projeto autônomo para o SAMAL.
O Prefeito está perdido e isto
prejudica toda a nossa população, e no caso em especial, nossos servidores públicos”.
O Presidente do Sintram, Jaime Rodrigues (Jaiminho), mencionou que mais uma vez, repetiu a história do ano passado, em
que se previu um atraso do pagamento de salário aos servidores
do SAMAL. “Aguardamos que
Câmara envie ofício ao Prefeito
para que o mesmo possa sanar
este problema. O Orçamento de
2013 foi elaborado pelo Governo passado, então, justifica, não
totalmente, o atraso que ocorreu,
em razão da mudança administrativa e se poderia lançar mão
desta dificuldade. Mas, o Orçamento 2014 foi efetuado pelo
Governo atual e não justifica
esse atraso acontecendo como o
do ano passado. Esperamos não
ver esta novela novamente em
2015. [...] Qualquer cidadão sabe
que dentro da família, ele trabalha com orçamento. Se ele faz
uma compra no supermercado
ou compra um móvel, ele precisa
saber quanto vai gastar, por quê?
Porque o pagamento virá no início do mês e o valor precisa ser
suficiente para pagar as despe-

sas, de farmácia, supermercado,
lojas, enfim, de qualquer outro
bem a ser adquirido. Assim também é a prefeitura. Se ela tem um
valor x de pagamento ao servidor
que presta serviço em trinta dias,
é lógico que o dinheiro deve estar previsto e não se pode gastar
mais do que se arrecada”, pontuou.
Os servidores presentes compreenderam a situação. Para a
servidora Sabrina Fernandes
Marcelino, a Câmara cumpriu
seu papel de estar ao lado da população. “Na Câmara, eu mesma
vi o ofício que o Presidente me
mostrou, datado de 29 de Julho,
protocolado às 16:30h. É falta
de consideração da Administração Municipal com a gente foi
tanta que, se tivessem passado
para nós ou para os fiscais sobre
este assunto, informando pelo
menos uma data prevista para
pagamento de salário, não tinha
chegado a este ponto. Então, nos
reunimos para ter explicações,
e, os únicos que se reuniram
foram os vereadores, porque o
diretor do Samal foi chamado e
nem aqui ele veio.
Na Quinta-feira, 31, às 18h, a
Câmara realiza sessão extraordinária, previamente marcada,
conforme ditames do Regimento Interno e da Lei Orgânica,
para a votação do Projeto de Lei
nº 055/2014, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a
abertura de crédito suplementar
ao orçamento geral do Município, em favor de diversas Secretarias Municipais, no valor de
R$ 23.341.146,50.
(Ass. de Comunicação –
Câmara M. de Manhuaçu)

Resultado da Corrida de São Lourenço 2014

A

corrida de São Lourenço
foi idealizada no final de
1980 pelo 11º Batalhão de
Polícia Militar e naquele período
foram realizadas 3 edições que
marcavam o aniversário de instalação do 11º BPM em Manhuaçu/ Minas Gerais e em homenagem ao padroeiro da cidade.
No ano de 2013, a corrida foi
novamente realizada e fez parte
das comemorações do cinquentenário do 11º BPM. Um grupo de oficiais visando firmar o

evento no calendário esportivo
da cidade e região, dia 3 de agosto de 2014, domingo, Manhuaçu
sediou a 5ª edição da corrida que
teve um percurso de 7Km. Com
uma novidade a caminhada de 5
Km simultaneamente.
A largado aconteceu às 9h tendo os participantes feito o percurso pelas ruas da cidade entre
a Ponte dos Arcos e a ponte do
Bairro Engenho da Serra, com
largada e chegada no centro da
cidade

CATEGORIA GERAL - MASCULINO
LUGAR............NOME................................................. TEMPO ....................................................CIDADE
1......................DANIEL CHAVES DA SILVA............... 19:14.03............................................ Petrópolis/RJ
2......................GILBERTO SILVESTRE LOPES........ 19:32.75........................... São Miguel do Anta/MG
3......................JOÃO MARCOS FONSECA.............. 19:46.39...................................Belo Horizonte/MG		

CATEGORIA GERAL - FEMININO
LUGAR............NOME................................................. TEMPO ....................................................CIDADE
1......................HELENA PEREIRA ............................ 23:32.65 ..................................Belo Horizonte/MG
2......................ANDREIA DE LIMA............................. 23:58.32.................................................FORMIGA
3......................GIOVANA SANTOS PEREIRA........... 24:24.42...................................Belo Horizonte/MG
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Câmara Municipal de Manhuaçu
renova contratos e cobra concurso

E

m sessão extraordinária ocorrida na manhã
de segunda-feira, 30, a
Câmara de Vereadores aprovou os seis projetos de lei
da Prefeitura de Manhuaçu
relacionados à contratação
e prorrogação de contratos
de servidores. Apesar da renovação das leis, o plenário
foi enfático na necessidade
urgente da Administração realizar concurso público.
“Contratação de servidores deve ser exceção, não a
regra. O ingresso ao serviço público deve ocorrer via
concurso público, conforme
estabelece a Constituição Federal”, alertou o Presidente
Maurício de Oliveira Júnior,
durante a reunião.
Após a análise das Comissões Legislativas específicas
e a emissão de pareceres favoráveis, os Projetos de Lei
foram colocados para votação em plenário. Dos seis
Projetos aprovados, cinco
tiveram adição de emendas
parlamentares.
Foram aprovados os projetos que autorizam contratar
um cardiologista; outros que
autorizam a manutenção dos
atuais contratos do Programa
Farmácia Popular, do Núcleo
de Apoio à Saúde da Família
– NASF 1, no CAPS i – Centro de Apoio Psicossocial Infantil e no CAPS AD – Centro de Apoio Psicossocial
Álcool e Drogas.
Além disso, os atuais con-

tratos foram renovados até 31
de dezembro, já que foi feita
apenas uma emenda na lei
3.277 de abril, alternando os
prazos por mais três meses.
REQUERIMENTO

Também foi aprovado
Requerimento, assinado por
todos os vereadores, solicitando informações sobre o
total da arrecadação e despesa do Município, no período
de 01 de janeiro de 2013 a
31 de agosto de 2013, discriminando toda a arrecadação, a soma dos ingressos
orçamentários,
impostos,
taxas, contribuições, transferências/repasses, convênios
e outras fontes de recursos,
bem como todos os gastos
públicos discriminados por
setor e programas, incluindo
as autarquias municipais.
Em entrevista, o vereador
Jorge do Ibéria, que responde por Vila Nova, distrito
de Manhuaçu, deixou sua
indignação com a falta de
compromisso da atual administração com a Educação
daquele lugar, e disse se não
tomarem providências com
urgência, irá reunir alunos
e pais, e virão protestar no
Paço Municipal.
Assessoria de Comunicação: Assista aos vídeos
de entrevistas e pronunciamentos de indignações dos
vereadores

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE

Câmara de Vereadores aprovou os seis projetos de lei da Prefeitura de Manhuaçu relacionados
à contratação e prorrogação de contratos de servidores.

Reunião aborda temas relacionados
ao tratamento de resíduos sólidos
Aconteceu na segunda-feira (28), uma reunião com
objetivos de trocar conhecimentos e soluções visando
acelerar o processo de estruturação no recolhimento de
resíduos sólidos urbanos, coleta seletiva e atividades na
área de saneamento ambiental. A reunião contou com a
participação do prefeito de
Manhuaçu, Nailton
Heringer juntamente com membros do
Governo Municipal e
demais representantes de outras regiões,
como
Simonésia,
Santana do Manhuaçu, Reduto e São
João do Manhuaçu.
As autoridades debateram o assunto com
a Promotora de Justiça da comarca de
Manhuaçu, Marina
Brandão Povoa.
Em pauta, o levantamento de dados
sobre a viabilidade
econômica de desenvolver medidas
preventivas contra
os impactos ambientais causados pelo
acumulo de resíduos,
Promotora de Justiça da
além de projetos para
comarca de Manhuaçu, Marina
controlar e melhorar
Brandão Povoa.
os aterros sanitários
e benefícios da colecemos a presença de outros
ta seletiva. De acordo com o representantes municipais”.
prefeito Nailton Heringer, a
Nailton agradeceu a prereunião constituiu um gran- sença de outros representande passo para os represen- tes municipais e salientou a
tantes dos municípios, pois importância questionamenabordou problemas ambien- tos repassados a Promotora
tais relacionados ao arma- de Justiça Marina Brandão
zenamento inadequado de Povoa. “Estamos buscando
resíduos sólidos. “Foi uma um caminho e com a posreunião gratificante, pois te- sibilidade de assessoria do
mos uma preocupação muito estado poderemos ter uma
grande quanto à questão do politica de tratamento de
armazenamento de resíduos. resíduos sólidos de acordo
Estamos lutando para achar com a lei e que respeito too caminho mais sensato em dos os princípios do meio
relação à questão dos lixões, ambiente”, disse.
que são graves problemas
Secretaria de Comunicapara os municípios. Agradeção Social de Manhuaçu

Bruno Rocha é ouro
no estadual capixaba
de Taekwondo

O atleta manhuaçuense de
Taekwondo Bruno Rocha esteve neste domingo ( dia 27)
em Domingos Martins/ES
participando da 2ª etapa do
Estadual Capixaba. O atleta
foi novamente campeão, se
tornando invicto neste evento. Este foi um grande passo
para garantir novamente a
sua vaga na seleção capixaba

adulta de 2015.
E nos dias 2 e 3 de Agosto,
Bruno participou do Campeonato Brasileiro sub-21 que
aconteceu em Maringá/PR.
Este é mais um esporte feito por atletas locais que possui grande destaque no cenário nacional. O Taekwondo é
ensinado na academia Performance e no Sesi.

Bruno Rocha ao lado de Mestre Ruy Freitas, Diretor
Técnico da FESTKD
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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
Nada resiste ao bem
e ao amor.
Leonardo Boff
"Para aqueles com
estômago elitista,
lugar de peão é na
fábrica produzindo,
alimentando a bomba do capitalismo!"
Leonardo Boff
É preciso que tenhamos pensadores
como Caio Prado
Junior, Norberto
Bobbio, Karl Marx,
entre tantos outros, pois são esses
grandes homens faz
com que tenhamos
grandes tesouros nas
nossas vidas
Moises Krieger
Em nenhuma parte
do Brasil a formação
da família se processou tão aristocraticamente como entre
canaviais...
Gilberto Freyre
O que efetivamente
conta não são as coisas que nos acontecem. Mas, sobretudo,
a nossa reação frente
a elas.
Leonardo Boff - A
águia e a galinha
Amar a pátria,
estremecer o próximo, guardar a fé em
Deus, na verdade e
no bem.
Rui Barbosa
Amigos e inimigos
estão em posições
trocadas. Uns nos
querem mal, fazem-nos bem. Outros
almejam o bem e nos
fazem mal.
Rui Barbosa

Pr. João Soares
da Fonseca

Cuidados com a saúde no frio

Com temperaturas mais baixas,
a tendência é de maior concentração de pessoas em ambientes
fechados, o que favorece a circulação de vírus respiratórios, provocando alergias, resfriados, asma
e gripe. Por isso, os cuidados com
a saúde devem ser redobrados.
“Medidas simples colaboram para
melhorar a qualidade de vida nos
dias mais frios, e fazem toda a diferença para prevenir problemas
de saúde”, afirma o médico pneumologista e coordenador estadual
de Saúde, Ricardo Tardelli.

Dicas para manter
a saúde no frio
- Fique atento às variações de temperatura.
Em casa, no trabalho e em outros locais fechados, costuma-se sentir calor. Porém, ao sair
destes ambientes, a brusca queda de temperatura pode facilitar a ocorrência de doenças.
Agasalhe-se antes de sair;
- Ingerir líquidos quentes ao longo do dia,
como chás, café e chocolate quente, ajuda a
manter o corpo aquecido, mas deve-se evitar o
exagero no consumo desses produtos.
- Mantenha a higiene doméstica, evitando o
acúmulo de poeira, que desencadeia diversos
problemas alérgicos;
- Evite banhos com água muito quente, que
provocam ressecamento da pele;
- Evite exposição prolongada a ambientes
com ar condicionado, quente ou frio;
- As pessoas com alergia devem ficar atentas a cobertores que soltam pelos. Substituí-los
por mantas de tecido sintético ou algodão pode
auxiliar na prevenção de rinites e outros qua-

dros alérgicos;
- As alergias também podem ser reduzidas
lavando e secando ao sol, antes de usar, mantas, cobertores e blusas de lã, guardadas por
muito tempo em armários. Pacientes com antecedentes como bronquite e rinite costumam ter
crises nesta época. É importante procurar um
médico e seguir suas recomendações;
- Atenção ao sol. Mesmo com o frio é importante manter o cuidado com o sol, utilizando
protetores, especialmente quando o céu estiver
“limpo”;
- Tome muito cuidado com o acesso de crianças pequenas à cozinha. Evite que brinquem
neste ambiente, atraídas pelo calor. Líquidos e
panelas quentes causam graves acidentes. Em
caso de queimadura a orientação é buscar atendimento médico imediatamente.
Além dos cuidados, a população deve ficar
atenta, pois o frio não é o único responsável
pelo agravamento dessas doenças. Mudanças
de hábito como portas e janelas fechadas para
evitar a entrada de ventos frios, a aglomeração
de pessoas em ambientes fechados, favorece a
transmissão de vírus e bactérias, um dos principais responsáveis pelas doenças de inverno.

jsfonseca@pibrj.org.br

O verdadeiro dono da vitória

Era uma vez um pica-pau que se pôs a dar bicadas no tronco
de uma árvore. Concentrou toda a sua força no bico e começou
a trabalhar.
Ao mesmo tempo em que fazia isso, uma forte tempestade
se aproximava.
Chuva, trovões e relâmpagos assustavam a todos, menos ao
pica-pau, que continuou firme em sua tarefa.
De repente, um raio rasgou o céu e caiu, derrubando justamente a árvore em que o pica-pau estava "trabalhando".
Vendo aquilo, o bichinho primeiro recuou assustado. Depois,
se empinou todo e foi, fanfarrão, dizer aos amigos:
- Vocês viram como eu sou forte?
Ao enfrentar o grande Golias, o pequeno Davi não disse isso.
Na verdade, ele reconheceu que sua vitória de amador sobre o
gigante guerreiro profissional veio de cima, desceu do céu. Mais
tarde, ele escreveria um salmo em que esta verdade transpareceria
com clareza. Ele disse: "...eu sou pobre e necessitado; contudo o
Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador; não
te detenhas, ó meu Deus" (Sl 40.17). É imensa a tentação de pensar
que a nossa vitória seja produto do próprio braço do homem.
Na lógica do Reino de Deus, porém, há uma inversão dos
fatores que de tão surpreendente chega a ser incompreensível.
Por exemplo, Jesus disse: "E o que a si mesmo se exaltar será
humilhado; e o que a si mesmo se humilhar será exaltado" (Mt
23.12). O maior no Reino do Céu, explica o Mestre, é aquele
se torna humilde como uma criança (Mt 18.4). Contrariando as
regras dos manuais militares, os mansos é que herdarão a terra
(Mt 5.5). Perder é ganhar (Mt 10.39). A experiência de Paulo
confirma essa inversão: "Por isso sinto prazer nas fraquezas,
nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias
por amor de Cristo. Porque quando estou fraco então sou forte"
(2Co 12.10). Quando os fracos vencem, a vitória não lhes é
atribuída, mas sim ao Senhor deles!
Glória, pois, ao Seu Nome!

Rosca de doce de leite
Ingredientes:
Massa:
1 lata de leite condensado
1 lata de água morna
1 lata de óleo
4 ovos
2 tabletes de fermento biológico
1 kg de farinha de trigo
Recheio:
2 latas de doce de leite
150 g de uva passa
modo de preparo:
Recheio:
Misture o doce de leite e as passas
Massa:
Coloque no liquidificador o leite condensado, a água, o óleo, os ovos e o fermento,
bata até que o fermento esteja totalmente dissolvido
Coloque essa mistura em um recipiente, então adicione a farinha aos poucos
Sove a massa por alguns minutos
Deixe a massa descansar até que dobre de volume
Unte e enfarinhe 2 formas de furo no meio (nº24), acrescente a massa às colheradas, (não coloque muito próximo pois a massa ainda vai crescer)
Sobre a massa coloque o recheio, e por fim mais uma camada de massa
Leve ao forno pré-aquecido, a 180º, por 40 minutos
Informações Adicionais
Dica: o recheio pode ser de goiabada com queijo, doce de leite com ameixa, doce
de leite com coco etc.

ACADEMIA
KOMEIKAN

Rua Vicente de
Paula Reis, 23
Bairro São Jorge
(ao lado da Retífica)
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Homem é encontrado morto com 20 facadas em Divino
A Polícia Militar encontrou o
corpo de Luiz Eduardo Machado de Almeida, natural do Rio
de Janeiro, 35 anos, na tarde de
quinta-feira, 31/07, no Tanque do
Boiadeiro, estrada vicinal que liga
a Rodovia MG 265 ao Córrego da
Neblina, em Divino. Ele foi morto
com 20 facadas.
No local, a PM encontrou um
corpo aparentemente ferido por
facadas, isolando o local e aguardando a Perícia Técnica da Polícia
Civil de Muriáe.
O perito identificou 20 facadas

espalhadas pelo corpo da vítima,
em seguida liberou o corpo para a
funerária que seguiu para o IML de
Muriaé, onde serão feitos os serviços de praxe.
A vítima ainda não foi reconhecida por ninguém.
No local do crime foram encontradas roupas espalhadas e um papel que constava um número de telefone com o nome de uma pessoa
chamada Fábio.
Ainda não existem pistas de
quem tenha praticado o crime.
Jornal O Impacto

Casal de namorados é assaltado em
Matipó enquanto namoravam dentro
de carro em local afastado

PM de Entre Folhas prende homem
acusado de aplicar golpes na região
A Polícia Militar de Entre
Folhas prendeu na tarde de
quarta-feira (30/07) Reginaldo Cardoso de Oliveira,
de 38 anos, natural de Bom
Jesus do Galho. Ele foi detido na cidade de Entre Folhas, em atitude suspeita.
Segundo
comerciantes
daquela cidade, ele chegou a
entrar em vários comércios
com o rosto coberto por
um capacete, o que levantou ainda mais a suspeita.
De acordo com a Polícia,
Reginaldo estava com documentos, cartões de banco e
de crédito de uma moradora de Caratinga, vítima de
furto no último dia 28. Ele
teria entrado no comércio,
enganado a vítima e furtado
a bolsa que estava em um
balcão. Ele confessou aos
policiais que tentou usar os
cartões, mas eles já haviam
sido bloqueados.

carro com os vidros dianteiros abertos, quando
dois homens armados com
uma faca e encapuzados
anunciaram o assalto.
As vítimas foram retiradas do interior do veículo
e levadas para um local
afastado do carro. Um dos
autores manteve o rapaz
sob a ameaça de faca, enquanto o outro pegou dois
celulares e trezentos reais

que eles tinham.
Segundo relato das vítimas, os bandidos usavam
blusas de capuz e boné, e
que eles são de cor morena
escura. O local, de acordo
com a PM, é completamente escuro, dificultando a visualização dos autores.
Foi realizado rastreamento, mas os autores não
foram localizados.

Rapaz sofre tentativa de homicídio
em danceteria de Manhuaçu

Ainda de acordo com a
Polícia, a moto que estava
sendo usada pelo suspeito também foi apreendida. Segundo denúncia, a
moto estava com a placa de
“vende-se” e ele solicitou ao
proprietário um teste drive.
Pegou a moto e não voltou

Agora em Lajinha!

Festas

Um casal de namorados
foi assaltado em Matipó enquanto namoravam dentro
de um carro em local afastado. A ocorrência aconteceu
por volta das 03h de domingo (27/07).
Já é a segunda ocorrência do tipo em menos de
um mês na cidade. O casal
namorava em um trecho
isolado de uma rua na região central dentro de um

para devolvê-la, fato registrado no último dia 23, em
Caratinga.
Reginaldo confessou que
estava na cidade com a intenção de aplicar golpes.
Segundo a Polícia, o autor já
tem passagens por estelionato e furto na região.

Lenner Wanderson Valentim Batalha, 19 anos,
morador do bairro Nossa
Senhora Aparecida, sofreu tentativa de homicídio
numa danceteria no trevo
de saída de Manhuaçu para
Reduto, na BR-262, por volta de 2 horas da madrugada
de sábado, 02/08.
Segundo a Polícia Militar, os policiais receberam a
solicitação quando o rapaz
chegou baleado à Unidade de Pronto Atendimento
(UPA). Ele não informou a
autoria do disparo, contudo a namorada estavam na
danceteria denominada “BR
MUSIC”, quando um indivíduo conhecido pela alcunha
de "Babu", morador do Bair-

ro Engenho da Serra, entrou
na danceteria acompanhado
de sua namorada, de um
adolescente e uma mulher.
Ainda de acordo com o relato, sem revelar a motivação,
"Babu" sacou um revólver
e efetuou um disparo que
atingiu a vítima Lenner.
Após o fato houve correria
no local e as quatro pessoas
fugiram da danceteria em
um carro.
Segundo a jovem, na semana passada, ocorreram agressões envolvendo "Babu", sua
namorada e Lenner e ela. A
testemunha também acredita
que o disparo tenha ligação
com a confusão, pois foi ameaçada de morte pelo rapaz.
A bala que atingiu Lenner

entrou pelo abdômen, abaixo da costela, atravessou o
intestino e ficou alojada no
lado esquerdo da cintura. A
vítima ficou internada no
Hospital César Leite para
cirurgia.
O chefe de segurança da
danceteria afirmou aos policiais que não correu disparo
no interior da danceteria.
Ele disse que durante a madrugada os envolvidos promoveram discussões, foram
retirados pelos seguranças
para a área externa e foram
embora em táxis. Não soube
dizer onde foi o tal disparo,
mas garantiu que não aconteceu na boate. Os envolvidos não foram localizados.
Carlos Henrique
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ENTRETENIMENTO
Sem comer
Um mendigo se aproxima de uma senhora
cheia de sacolas de compras que ia andando
na rua e fala:
– Madame, eu estou sem comer há 4 dias.
E a madame:
– Meu Deus! Eu gostaria de ter sua força
de vontade!

Mãos dadas no Shopping
Disse pro meu marido:
– Nossa, amor. Acho tão lindo a gente andando de mãos dadas no shopping!
E ele me respondeu:
– Claro! Se eu te solto você sai comprando
tudo!

Já foi violentada?
Duas velhinhas conversando:
– Você já foi violentada alguma vez?
– Não, nunca! Mas ainda não perdi a esperança.

sete erros

Sem comer
Um mendigo se aproxima de uma senhora
cheia de sacolas de compras que ia andando
na rua e fala:
– Madame, eu estou sem comer há 4 dias.
E a madame:
– Meu Deus! Eu gostaria de ter sua força
de vontade!

A dor sumiu
Aquela senhora, asmática, numa consulta de
retorno.
– A senhora está se sentindo melhor?
– Não, senhor!
– A senhora seguiu a minha recomendação
de dormir com a janela aberta!
– Sim, doutor!
– E a dor no peito não sumiu?
– Não, senhor! Mas sumiu a televisão, o
DVD e o home theater!

Pequeno e macho!
Um fazendeiro lá de Mato Grosso do Sul
tinha uma fazenda com 900 vaquinhas e três
touros sortudos que davam conta de todas. O
touro maior tinha 500 vacas sob seu comando,
o touro menor tinha 300, e o menorzinho ficava com 100 vacas.
Um dia os três touros ouviram falar que o
fazendeiro iria trazer um touro zebu da Índia.
O touro maior disse:
-Eu não vou me separar das minhas 500 vacas nem a pau!
-Nem eu das minhas 300 queridas-falou o
touro médio.
-Das minhas 100 vaquinhas eu não abro
mão- avisou o menor dos touros.
Uma tarde, os três touros viram uma caminhonete se aproximar da fazenda, se chacoalhando por inteira. Quando o veiculo parou e
a porta se abriu, saiu lá de dentro um tourão
mugindo, esperneando, babando, um monstro
de macho com uns culhões enormes.
Os três touros emudeceram e depois de alguns minutos o maior disse:
-Bem, quem sabe eu consiga me separar de
algumas de minhas vacas...
-É... eu também- disse o touro médio.
O touro pequeno, ao contrário dos outros
dois, começou a espernear, patear o chão e
mugir com toda a força.
O mais velho disse pra ele baixinho:
-Você tá louco? Tá querendo comprar briga
com aquele bichão?
-Nada disso! Você viu os culhões do cara?
EU só tô querendo mostrar que eu sou pequeno mas não sou vaquinha, não!

CURIOSIDADES
Cientistas criam camisinha que mata o vírus da AIDS
Cientistas da Austrália desenvolveram
um tipo especial de preservativo, que promete ser um método seguro e eficiente
contra o vírus da AIDS. Segundo os estudos, a nova camisinha ajuda a evitar tipos
graves de doenças sexualmente transmissíveis, garantindo uma eficácia de quase
100% em relações sexuais seguras.
De acordo com os pesquisadores, o
preservativo oferece uma proteção com
pequena margem de falhas e riscos de
infecções. O novo produto foi criado por
uma empresa farmacêutica australiana,
chamada Starpharma.
O preservativo, que recebeu o nome
de Vivagel, é capaz de neutralizar 99,9%
dos vírus da Aids, herpes e do HPV. A
camisinha é envolta por um substância
que já foi aprovada pelo governo da Austrália.
A criação do preservativo contou com

uma parceria com a fabricante de camisinhas Ansell e deve estar no mercado dentro de poucos meses. A Austrália aguarda
com boa expectativa o lançamento da
linha de preservativos com o Vivagel lubrificante.
Os pesquisadores afirmaram que quanto maior o número de partículas virais as
quais as pessoas são expostas, maior é a
chance de infecção. Segundo a doutora
Jackie Farley, executiva da Starpharma,
além do mercado australiano, a farmacêutica também já firmou uma parceria
no Japão para lançar o novo produto.
A empresa japonesa Okamoto, maior
fabricante de preservativos do país, deve
começar a produzir em breve uma linha
com o gel protetor. No Brasil, a Ansell
comanda a marca Blowtex, e também
tem a opção de lançar as camisinhas com
o Vivagel.

HORÓSCOPO
Astrológica por Claudia Vannini

ÁRIES – de 21/3 a 20/4: A semana está boa
para transformar sua realidade. Com Marte em
Escorpião, seria interessante rever sentimentos,
emoções e fazer a triagem do que foi bom e ratificar atitudes positivas. Há uma força criativa capaz de promover
mudanças importantes. Aproveite.
Relacionamentos: questões emocionais estão na crista da onda
e mexem com suas relações. Para quem estiver solteira, é bom
ter certeza se quer ou não entrar numa nova relação, apesar de a
química, a princípio, estar funcionando.
TOURO – de 21/4 a 20/5: Sua vida social e no trabalho estará mais
dinâmica e poderá exercer um importante papel diante de colegas. A
intenção agora é resolver e não deixar para depois. Para isso, terá de
optar entre a vida privada e a vida profissional. Nada incontornável.
Relacionamentos: a vida social e familiar exercerão importantes
aspectos em sua vida neste momento. Cooperar, agir pensando no
nós e deixar de lado um pouco o individualismo pode fazer bem ao
coração. Entenda as razões do outro antes de falar.
GÊMEOS – de 21/5 a 20/6: A vida profissional ganha um novo
momento para execução de tarefas que foram proteladas há tempos.
Nesse contexto, não deixe de lado as questões de saúde e evite tanta
correria por causa da ansiedade e possivelmente estresse. Criatividade.
Relacionamentos: momento bem propício aos romances de última
hora. Há curiosidade em revelar segredos e testar sua capacidade
de sedução. Mas saiba que há sentimentos do outro lado e isso pode
custar um preço se o ego for maior que a “barriga”.
CÂNCER – de 21/6 a 22/7: Chega o momento para procurar colocar em dia as questões financeiras. É bom planejar tudo na ponta
do lápis para não ter de remediar depois. Com Marte em Escorpião
desde o dia 27, a sexualidade e a área emocional ficam mexidas.
Relacionamentos: o período é de saber escolher considerando
desejos, interesses e até fortes emoções. Saiba que seu poder de
sedução está com um gás extra para conquistas. Criatividade e talento não faltam agora. Não esqueça que a escolha sempre será sua.
LEÃO – de 23/7 a 22/8: Com o Sol brilhando em seu signo e com
Júpiter oportunizando novos momentos desde o dia 27 de julho, é
bom preparar o crivo do que é ou não importante para seu aprimoramento e para o trabalho. O momento é de acertos e escolhas.
Maturidade.
Relacionamentos: as questões familiares clamam por você. Não
adianta querer se esquivar por trás de uma vida social intensa ou
badalações. A questão é que existem demandas domésticas importantes que precisam ser resolvidas.
VIRGEM – de 23/8 a 22/9: Neste momento em que o Sol transita
anterior ao seu aniversário, é importante saber que há um sentimento
maior de introspecção e necessidade de ficar só para refletir e avaliar
situações da vida. Algumas emoções e sentimentos podem advir
desse período de crescimento.
Relacionamentos: se tiver de acertar ponteiros com amigos ou
familiares, saiba que seu poder de criticidade estará tinindo, porém
escolha bem as palavras se não quiser conflitos mais fortes. Se
estiver num novo relacionamento, é bom procurar maior reserva.
LIBRA – de 23/9 a 22/10: Chega o momento para colocar em
ordem as questões financeiras. Pelo menos seria interessante procurar dar uma olhada melhor em assuntos de ordem material. Você
sabe muito bem de sua potencialidade, portanto, use da melhor
maneira possível.
Relacionamentos: as redes sociais têm um importante valor aos
librianos nesse período. Quem sabe de lá não possa surgir novas
opções para trabalhar ou até para iniciar um novo relacionamento.
Curiosidade não falta neste período, apesar da situação financeira.
ESCORPIÃO – de 23/10 a 21/11: Muita transformação e vontade
de acertar dos escorpianos neste momento. Marte dá aquela força
regenerativa para além de se transformar, crescer e amadurecer.
Também sugere uma nova forma de se olhar emocionalmente para
fazer as escolhas.
Relacionamentos: questões do passado podem mexer com as
emoções e interferir em seus objetivos de sedução. Mas é certo também que a sexualidade e a vontade de fazer acontecer estão na crista
da onda, por isso é importante saber escolher e agir com segurança.
SAGITÁRIO – de 22/11 a 21/11: Os desafios continuam firmes e
fortes em caminhos escolhidos. Tudo bem, a escolha foi sua, porém
há maneiras para amenizar situações não esperadas. Uma delas é
buscar sintonizar em energias superiores e ratificar a fé em suas
crenças espirituais.
Relacionamentos: saiba que a energia amorosa e sentimental
vibra em seu favor. Isso não quer dizer que pequenos entraves de
pontos de vista diferentes não possam trazer pequenas discussões.
Mas o importante é que a cumplicidade e um novo amor podem
estar na porta.
CAPRICÓRNIO – de 22/12 a 20/1: A prioridade neste momento
são os projetos pessoais e na área do trabalho. Preparar-se tecnicamente para o período interessante que se avizinha é importante
para não ter de remediar posteriormente. Momento, também, para
restabelecer as finanças e para se tentar entrar em acordos, isto é,
se ambos estiverem dispostos a equacionar problemas.
Relacionamentos: muitas emoções fazem parte do turbilhão de
pensamentos que cercam os capricornianos. Saiba que será preciso
um olhar de fora e maturidade para se entender e, principalmente,
entender a pessoa amada. Fácil? Não, porém, não é impossível.
AQUÁRIO – de 21/1 a 19/2: Novos desafios causam naturais inseguranças no campo do trabalho. É preciso ter em mente que você
possui uma carreira já construída e os problemas que porventura
ocorrerem será um forte ingrediente para colocar em prática seu
poder de equacionar problemas.
Relacionamentos: o tabu do relacionamento e da dedicação
familiar serão pautas neste período. Liberdade ou família? Nada
que não se possa trazer toda a experiência e a racionalidade para
contornar cobranças e necessidade de sucesso.
PEIXES – de 20/2 a 20/3: Sua criatividade no âmbito profissional
dá a dica para resolver pendências e para equacionar problemas de
relacionamentos também naquele setor. Procure adquirir um olhar
de fora antes de decidir tomar novas diretrizes. Não subestime o
lado espiritual, mesmo que esteja bem do ponto de vista material.
Relacionamentos: continua forte a energia que busca novas
opções de relacionamentos amorosos. Sua curiosidade também
acelera quando se deparar com pessoas de fora de sua região,
sobretudo internacionais. Revisão de amizades e novas conquistas
no campo do amor.
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'The Voice': Técnicos e Tiago Leifert se
reúnem para primeiras gravações
Depois de sete meses do
fim da última temporada
do 'The Voice Brasil', os
quatro técnicos e o apresentador Tiago Leifert se
encontraram na quinta-feira (31), no Projac, no
Rio de Janeiro, para as primeiras gravações.
Claudia Leitte, Carlinhos Brown, Daniel e Lulu
Santos e Leifert mataram
as saudades ao gravar chamadas da terceira e nova temporada do programa.
Claudia era só animação com a nova edição do reality. 'Tá todo
mundo empolgado. Tenho a certeza de que vocês vão se divertir
muito', disse.
Brown também enfatizou o clima de tranquilidade entre os técnicos. 'A gente quer descontrair porque quando chega aquela época de nervosismo, de apertar o botão, de escolher, não é bem assim
não. Estou mais do que animado', garantiu.
Sereno como sempre, o sertanejo Daniel está ligado em uma novidade da terceira temporada. 'Estou com um gás total como sempre estive. Temos que esperar as coisas fluírem e este ano temos
mais complicações já que estamos abrindo um leque maior com
participantes a partir de 16 anos', afirmou.
Já Leifert fez um balanço das duas primeiras edições do programa, dizendo que já foi criada uma maneira própria de se fazer o
reality aqui no Brasil. 'O nosso jeito de fazer pegou e a gente entendeu como tudo funciona melhor ainda. Nessa terceira temporada
a gente vai se divertir pra caramba. O programa já está consagrado
e chegou a hora da gente relaxar, curtir bastante a nova edição',
declarou.

'Eu não dou a mínima para o que as
pessoas falam', afirma Joelma
Sempre polêmica em sua declarações, a cantora Joelma, da banda
Calypso, se defendeu no programa
'Eliana', do SBT.
'Eu não dou a mínima para o que as
pessoas falam ou deixam de falar de
mim. As pessoas colocam palavras
na nossa boca', disse a cantora sobre
um comentário, segundo ela, mal interpretado sobre homossexuais.
Em entrevista à revista 'Época' no ano passado a cantora teria
comparado os homossexuais aos dependentes químicos. Caso
tivesse um filho homossexual, Joelma afirmou que 'lutaria até a
morte' para convertê-lo.
'Já vi muitos se regenerarem. Conheço muitas mães que sofrem
por terem filhos gays. É como um drogado tentando se recuperar',
afirmou.
Durante o programa, o marido Chimbinha também defendeu a
amada: 'Às vezes, ela não explica bem o que fala'.

Em crise financeira, Paquita
'plus size' leiloa disco de ouro
A ex-Paquita Ana Paula Almeida voltou aos
holofotes nesta semana. Ela se tornou modelo
'plus size' e estampou as capas dos sites ao desfilar em São Paulo.
Agora ela volta a ganhar as manchetes por
uma questão financeira. 'Pituxinha Bonequinha',
como era conhecida, está leiloando pelas redes
sociais o disco de ouro que as Paquitas ganharam
em 1998 para quitar suas dívidas.
O lance mínimo é de R$ 1 mil.
Ana Paula foi Paquita na década de 90 e teve
um relacionamento com o ex-jogador Romário. Ela chegou a receber propostas para posar nua, mas todas foram recusadas.

Ex-esposa de Ronaldo
Nazário se casa na Bahia
A fim da fila chegou mais rápido para
Bia Anthony do que para o ex-marido,
Ronaldo Nazário.
Ela vai se casar nesta próxima semana,
em duas cerimônias. Caraíva, no litoral
da Bahia, foi escolhida por Bia e Marcelo
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Ciampolini Neto para trocarem alianças.
A primeira cerimônia será na quinta-feira (7), na pousada
Casa da Praia, para 100 pessoas, celebrada sob os dogmas da
cabala. A decoração terá helicônias e o bufê, bobó de camarão.
No sábado (9), a festa para 250 pessoas será na pousada Le
Paxa.
Bia convidou Ronaldo, que deve se casar novamente em dezembro, para os dois eventos.

Michael Jackson: Terra
do Nunca pode ser vendida
Os administradores do rancho
Terra do Nunca, do cantor Michael Jackson, estão considerando
vender o local.
O porta-voz da empresa de investimentos Colony Capital LLC,
Owen Blicksilver, disse que a
companhia vai tomar uma decisão em breve sobre se colocará o
espólio de Jackson, perto da costa
central da Califórnia, no mercado. Ele se recusou a revelar mais
detalhes.
Jackson, que morreu em junho de 2009 aos 50 anos de uma
overdose do poderoso anestésico propofol, entregou a escritura do
seu rancho Terra do Nunca em 2008 à Colony Capital, que assumiu a dívida de US$ 23 milhões da propriedade.
Na época do acordo, a Colony Capital disse que a empresa estava planejando reformar o rancho e vendê-lo por cerca de US$ 70
milhões a US$ 80 milhões ou mais se Jackson conseguisse revitalizar sua carreira.
Os representantes do espólio de Jackson, John McClain e John
Branca, afirmaram que estão 'muito tristes com a perspectiva de
venda da Terra do Nunca' e vão continuar gerindo a casa da família
do cantor em Encino, um bairro de Los Angeles.
'Esperamos e confiamos que qualquer novo proprietário da Terra
do Nunca respeite a importância histórica e a natureza especial
deste maravilhoso estabelecimento. A memória de Michael vive
nos corações dos seus fãs em todo o mundo', disse o comunicado.
A Terra do Nunca, batizada assim por Jackson em homenagem
à história de Peter Pan, cujo personagem principal se recusou a
crescer, conta com um parque de diversões privado e zoológico.
Desde sua morte, Jackson tem aparecido anualmente na lista da
revista 'Forbes' como a celebridade morta que mais rende, com
bens avaliados em US$ 160 milhões de outubro de 2012 a 2013,
segundo a publicação.

'Eu tenho dignidade', declara Luana Piovani
sobre abordagem do 'Pânico'
Luana Piovani
desabafou, de maneira sutil, sobre
o encontro com o
pseudo-humorista
Rodrigo Scarpa, o
Repórter Vesgo, do
'Pânico na Band'.
Na tarde de
sexta-feira (1º), a
atriz passou por
um momento desagradável enquanto
se divertia com
o marido, Pedro
Scooby, na praia do Leblon, no Rio de Janeiro.
A atriz foi abordada de surpresa por Vesgo e não gostou nem um
pouco da presença do humorista no local.
'Eu tenho dignidade!! Eu trabalho não fazendo mal a ninguém.
Eu sou cidadã, cobro meus direitos e cumpro lindamente meus
deveres. Pago tooodos meus imposto e meu trabalho só contribui
com a cultura e conhecimento desse país. Tenho orgulho do que
faço e de quem sou. Karma é karma. E que o mal, só tenha o espaço capitalista sujo que assola esse país e que isso não entre em
minha casa. #panicoqueassustaviolentamentesemmotivo Como cidadaos e empresas se submetem a isso??? #valepensar É isso que
você quer que seu filho assista???', questionou Luana em seu Instagram. Rodrigo Scarpa estava tentando entregar à loira um buquê
de flores. Piovani fechou a cara depois que Vesgo lhe perguntou
sobre a foto em que ela aparece nua na banheira de um hotel, imagem postada por seu próprio marido nas redes sociais esta semana.
Luana chegou até a chorar depois que o comediante foi embora.
A briga da atriz com o programa não é de hoje. Em 2008, Luana
e seu então namorado Dado Dolabella entraram com uma ação
contra a Rede TV!, alegando que o programa 'Pânico na TV' os
perseguiam e divulgavam suas imagens como de pessoas antipáticas e agressivas.
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Lutador posta mensagem com suposta
referência aos rumores de affair
com Grazi Massafera
Erick Silva usou as redes sociais na última sexta-feira (1º)
para desabafar.
O affair não assumido de Grazi Massafera quis mandar um
recado aos responsáveis por espalhar os boatos de que ele teria
terminado o suposto romance
com a atriz para se reaproximar
da ex-mulher, Lettycia Maestri.
“O importante é minha fé e em
que acredito, não importa se inventam ou se criam coisas sobre
mim, o mais importante é em que eu creio... Só quero agradecer
tudo que um dia eu já consegui”, escreveu o lutador de MMA.
Vale ressaltar que Grazi garantiu, à revista 'Nova' deste mês, que
está sozinha e o momento é bom para ela 'se conhecer melhor'.
Entretanto, surgiram, nos últimos meses, vários indícios de que
os dois estão se conhecendo melhor. E as evidências vão desde de
'curtidas' da atriz nos vídeos do moço no Instagram até flagra de
compras de roupas masculinas no dia do aniversário de Erick.

Será? Jay Z teria traído Beyoncé com
Rihanna, diz jornal
Rihanna teria sido apontada
como pivô da crise conjugal que
Beyoncé e Jay Z vêm enfrentando
nos últimos meses.
Isso porque rumores dão conta
de que o rapper teria traído a esposa com a cantora.
Uma pessoa próxima de Riri
revelou, inclusive, que a briga no
elevador entre Jay Z e a cunhada,
Solange Knowles, teria acontecido porque o cantor estava abandonando o evento com Bey para ir a uma festa com a ex de Chris
Brown, segundo o jornal “The Mirror”.
Ainda de acordo com a publicação, o casal Beyoncé e Jay Z já
estariam preparados para assumir o divórcio publicamente.

Ellen Page está namorando atriz de “A
Culpa É das Estrelas”, diz revista
Hollywood pode ter um
lindo e novo casal lésbico.
De acordo com a revista
britânica de celebridades
OK!, Shailene Woodley,
protagonista do recém-lançado “A Culpa É das
Estrelas”, está namorando
a também atriz Ellen Page,
conhecida por estrelar os
filmes “A Origem” (2010)
e “Juno” (2007).
Amigas há muitos anos,
as duas teriam engatado
um romance depois que
Ellen saiu do armário, em
fevereiro deste ano. Elas teriam se tornando confidentes depois
da revelação, e a amizada acabou virando paixão.
“Ellen procurou bastante o apoio de Shailene ao assumir sua
homossexualidade”, disse uma fonte próxima ao suposto casal,
ouvida pela publicação.
Ellen se assumiu lésbica durante um emocionante discurso
num evento da ONG Human Rights Campaign. “Estou aqui porque eu sou gay”, declarou ela na ocasião, sendo aplaudida de pé
pela plateia.
“Talvez eu possa fazer a diferença, ajudando as pessoas a terem uma vida mais fácil e esperançosa. Tenho a
obrigação pessoal e responsabilidade social... E, de forma egoísta, assumo porque estou cansada de esconder, de
mentir por omissão”, completou Ellen em seu discurso.
Discreta em sua vida pessoal, Shailene é a nova queridinha de
Hollywood. Não é à toa que ela conseguiu ficar com um dos papeis
mais disputados, o da heroína Hazel na versão para o cinema do
best-seller “A Culpa É das Estrelas”. Da mesma forma, a jovem de
22 anos se tornou estrela da franquia adolescente "Divergente". .
Numa entrevista recente à revista The Hollywood Reporter, Shailene deu pistas de que pode ser bissexual. “Eu me apaixono por
pessoas levando em conta quem elas são, não o que fazem ou seu
gênero”, afirmou a jovem atriz.
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6º Santana Fest Show

Foram quatro dias de festa e muita diversão de 31/07 à 03/08/2014.

Os deputados Mário Heringer e
João Magalhães prestigiaram a festa.
Prefeitos e vereadores de outras cidades também marcaram presença.
Segundo o prefeito João do Açougue,
que inclusive foi criticado quando
disse que iria trazer a famosa dupla
sertaneja Gino & Geno, mas a realida-

de estava ali testemunhada por mais
de 10 mil pessoas.
A festa começou na quinta-feira
31/07 com show de Lincoln Lana
e Banda às 22 horas, na sexta-feira
01/08 às 23 horas Bonde Turbinado e
01:00 hs Banda Fator RG7, e no sábado 02/08 às 22 horas Mirian & Gilson,

Prefeito João do Açougue junto com a
primeira dama Dona Rosa

cnpj do canditado: 20577556000152
cnpj contratado: 013331762000133
valor da publicação: 462,00

Presidente da Câmara Municipal de Santana Ivan
Picada e sua esposa Helia Caldeira

00:00 GINO & GENO, 02:00 hs Banda
Nautillu´s - 03/08 Domingo - 14:00 hs
Roda de viola com a Caravana Acanhado e Banda - 22:00 hs Banda Calistones. Veja na próxima edição mais
detalhes da festa.

Liliane, Jairinho, deputado João Magalhães, prefeito João do Açougue e o
deputado Dr. Mário Heringer

Francisco Mello, gestor de circuito turistico Pico
da Bandeira e Vanderlan de Sales controlador da
prefeitura de Santana do Manhuaçu

Primeira dama Dona Rosa, Presidente da Câmara
Municipal de Santana Ivan Picada, prefeito João do
Açougue e Vanderlan de Sales

Liliane, Jairinho, deputado João Magalhães

Mirian e Gilson

