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Distribuição gratuita

Circulação: Região Vertente do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Prefeitura paga mais pelo pão e
o pó de café, denuncia servidor
Encontro da
Câmara do
Café com o
superintendente
regional do Banco do Brasil em
Manhuaçu

6
11º BPM entrega a medalha
Sentinela do Caparaó

N

a sessão legislativa ordinária da Câmara M. de Manhuaçu realizada na
noite de Quarta-feira, 13, o Servidor do Setor de Saúde, Romeu Meira
Dias, responsável pelo setor de Compras e Licitação do SUS, fez pronunciamento apresentando diversas denúncias contra a Administração Municipal.

PÁG.

5

A

s reuniões realizadas com o superintendente regional e gerentes do
Banco do Brasil das agências de Manhuaçu, Manhumirim e Espera
Feliz formalizaram o apoio aos cafeicultores da região, em aplicar
as determinações da resolução 4.289 que dispõe sobre a prorrogação das
dívidas dos cafeicultores. Apenas na Zona da Mata Mineira a dívida passa
de R$ 2 bilhões.

Roberto
Carlos

Madonna

PÁG.

Zilu

N

a sessão legislativa ordinária da Câmara M. de Manhuaçu realizada
na noite de Quarta-feira, 13, o Servidor do Setor de Saúde, Romeu
Meira Dias, responsável pelo setor de Compras e Licitação do SUS,
fez pronunciamento apresentando diversas denúncias contra a Administração Municipal.

Cafeicultores da região já são beneficiados
com a prorrogação da dívida
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EDITORIAL

O prefeito e as Redes Sociais

CHARGE

E

ncontramos em todos os municípios pessoas que reclamam
da administração do prefeito, em algumas cidades mais em
outras menos, isso porque é ele o responsável direto pela
administração municipal, porém há prefeitos mais organizados que
distribui bem os funcionários em suas funções para que a máquina
administrativa funcionem em perfeita harmonia.
De maneira que se os funcionários não cumprem a contento suas
obrigações vai sobrar mais reclamações para o executivo. Antigamente o povo falava para o vizinho este para outro e assim as reclamações
iam se espalhando. Agora chegou a vez das Redes Sociais e pegou
as atuais administrações desprevenidas, estão experimentando algo
novo e todos os meios de comunicação associaram bem a esta nova
maneira de multiplicar as informações, tem muitos administradores
que não tem tido sossego e muitas noites de sono perdidas por causa
das curtidas e compartilhamentos. Se o prefeito for bom administrador terá menos problemas com o povo que tem aprendido reivindicar
seus direitos. Quem não sabe delegar poderes vai sofrer mais, pois
em um município, seja pequeno ou grande os problemas são muitos.
O território de Manhuaçu é enorme sendo maior que 17 países. É
necessário ter muitos colaboradores, veja o exemplo na página três,
pedras, madeiras, areia tudo isso deixado na calçada, mesmo depois
da empresa que está reformando ter terminado o serviço e não ter
recolhido os entulhos, que estão atrapalhando os pedestres e enfeando
a cidade, coisa que talvez o prefeito não saiba, neste caso alguém
da administração teria que cobrar da empresa que está fazendo o
serviço, o que não pode é terminar o serviço e deixar os entulhos nas
calçadas. A cidade de Manhuaçu recebe milhares de visitantes todos
os dias e é inaceitável essa sujeira no meio das calçadas. Se a cidade
tivesse alguém para percorrer as ruas anotando as irregularidades,
não necessitaria a imprensa estar cobrando estas pequenas coisas.
Outra ideia seria a prefeitura ter uma ouvidoria e que a mesma
entrasse em contato com os órgãos que costumam diariamente receber as reclamações do povo, como redações de jornais, as emissoras
de rádio e de TV, falta essa interatividade do poder público com os
órgãos de imprensa. Jânio Quadros
Fale com a redação
quando foi prefeito de São Paulo tinha
contato@jm1.com.br
uma equipe que percorria as redações
(33)3331-8409
de jornais todos os dias para saber das
reclamações da população, e coisas simples era resolvidas imediatamente, e os jornais acabavam publicando
as soluções. Algumas dicas:
1) - Não partilhe cargos importantes para amigos ou aqueles que
lhe ajudaram na campanha, coloque em cargos técnicos, um técnico
para administrá-lo e não um político;
2) - Faça mapeamento das reais necessidades do Município, dê
prioridade às carências dos bairros, distritos, setores, etc. e nunca
aquilo que seu amigo deseja para melhoria dos seus negócios;
3) - Planeje as ações macro e dê ênfase aos detalhes na execução.
Leve em consideração o interesse de um bairro, de um setor (saúde,
educação, trânsito, etc.), ou de uma determinada classe social. Quanto
mais técnico e organizado for, melhor será o resultado;
4) - Dê visibilidade às ações, seja qual for o campo de atuação.
Divulgue tudo, inclusive o valor gasto, por menor que tenha sido,
principalmente para o público beneficiado;
5) - Preste contas de todos os recursos de todas as Secretarias,
seja o mais transparente possível. Não deixe acumular nada, evite
pendências nas prestações de contas, mostre tudo, o povo tem direito
de saber onde são gastos os impostos e taxas que pagam e de onde
vêm os recursos usados pelo município em suas obras.
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ESCREVA-NOS, SERÁ UM PRAZER DIVULGAR SUA CARTA.
LEIA ACIMA COMO FAZER E MÃO NA CANETA OU NO TECLADO.

CARTA DOS LEITORES

Ao Jornal das Montanhas,

Quero deixar aqui meu
imenso pesar em relação à
morte do Candidato Eduardo
Campos, ele parecia ser o
ideal para o nosso Brasil de
hoje. Desde a primeira vez
que o vi na televisão junto
com Marina percebi que ele
teria dedicação para administrar o país. Depois de receber
a notícia de sua morte, creio
que eu não tenha sido o único

a sentir que um pedaço da esperança se foi junto com ele.
Imagino que cada brasileiro
que tinha a certeza de seu voto
sentiu a dor desta perda. Um
jovem determinado como ele
não deveria ter um fim como
este, tinha uma bela família e a
vida toda pela frente, sinto pela
família e pelo Brasil, todos nós
saímos perdendo. Mas como
dizem, Deus quer consigo os
melhores!
Deixo aqui minhas pala-

vras de conforto à família,
que precisa de apoio nesse
momento tão difícil. E dizer
também que agora é a hora
de fazer jus a lembrança deste
bom homem, agora é hora de
protestar, iremos protestar nas
urnas, votar da melhor maneira
e um dia conseguir fazer este
país andar dignamente, e todos
tenham seus direitos em mãos.
Agradeço a oportunidade.
Carlos Soares
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
O grande dilema do PSB
O Partido Socialista Brasileiro
(PSB), perdeu sua
grande figura, seu
grande cérebro o ex-governador e candidato a presidente
Eduardo Campos,
Eduardo com pouco
tempo e mesmo antes de começar a propaganda no rádio e TV, estava viajando
pelo Brasil para se fazer conhecido, e um dia antes deu o
seu recado na Rede Globo no Jornal Nacional. Agora o partido está em um dilema colocar Marina Silva como cabeça
de chapa, ou escolher outro candidato, alguns políticos do
partido pensam se escolherem Marina Silva para ser cabeça
de chapa, mas pensam que será prejuízo para o partido, ela
poderá ser bem votada, alguns temem ela voltar para o seu
partido REDE deixando o PSB, poderá ficar enfraquecido.
Esse é o caminho natural, a decisão foi tomada e Marina
será a candidata do PSB, a decisão oficial será divulgada
essa semana.

Sujeira no centro da cidade
Depois dizem
que a culpa é do
prefeito, empresa que está fazendo o serviço
deveria, já que
nesta calçada o
serviço terminou, retirar os
entulhos e resto de materiais,
não tem cabimento toda esta
sujeira: pedras,
areia e pedaços de madeira e manilha, tudo isso atrapalhando o trânsito de pedestres nas ruas de Manhuaçu. Falta de
cultura! Infelizmente, o povo brasileiro não tem hábito de
jogar lixo na lixeira. Muitas vezes está ao lado do cidadão,
mas ele atira no chão. Será por comodidade? Não! É falta
de educação mesmo. Fiquei impressionado com os japoneses no Maracanã, depois do jogo todos fizeram um mutirão
e deixaram o lugar limpo isso vem de berço. É difícil mudar
esse tipo de hábito, de mente. Espero que um dia, quem
sabe, poderemos andar pelas ruas de todo o País e admirar a limpeza das ruas como é em algumas cidades do sul.
Coincidência ou não, lá são descendentes de europeus. No
Brasil tem muitas cidades limpas, devemos é copiar os bons
exemplos. Será que teremos que fazer como no Rio de Janeiro, onde quem suja está sendo multado? Parece que brasileiro só aprende quando doi no bolso! Outra reclamação
das pessoas é sobre a sujeira da Praça 15 de Novembro, a
comerciante Dona Lourdes, 46 anos, afirma “eu fiquei boba
de ver, passei aqui semana passada e bem aqui em direção
ao Banco do Brasil tinha três pessoas preparando comida,
improvisaram com pedras e colocaram a panela e ascenderam fogo em plena praça, até churrasco eles fazem aqui na
praça”, afirma.

Começa Hoje o horário eleitoral
no rádio e na TV

O eleitor poderá conhecer as propostas dos mais de 26
mil candidatos às eleições de outubro. Começa hoje (19)
a propaganda partidária no rádio e na televisão. O horário
eleitoral segue até o dia 2 de outubro, três dias antes da
votação do primeiro turno.
Apesar da propaganda nas ruas, com panfletos e cavaletes, por exemplo, e na internet estar liberada desde o dia 6
de julho, o horário eleitoral é a principal oportunidade de os
candidatos aos cargos de deputado, senador, governador e
presidente da República ganharem visibilidade para tentar
conquistar o voto do eleitor. A propaganda eleitoral para os
candidatos que disputam o cargo de presidente será veiculada no rádio as terças, quintas e sábados em dois horários:
das 7h25 às 7h50 e das 12h25 às 12h50. Na TV, nos mesmos dias, os horários serão das 13h às 13h25 e das 20h30
às 20h55. As segundas, quartas e sextas, a propaganda será
destinada aos demais cargos em disputa.

“Avisa aí ao Sarney, ao Renan Calheiros
e ao Collor que eles vão para a oposição”,
diria Eduardo Campos no primeiro
programa eleitoral.
Veja o que
iria ao ar
no
primeiro programa
eleitoral
da
campanha de
Eduardo Campos.
O vídeo foi
postado nas
redes sociais e já aparece
entre os mais acessados
do dia.
Em uma das falas, o
ex-governador de Pernambuco reafirma o que
prometeu na cidade de
Timon: que mandaria,
em seu eventual governo, o senador José Sarney (PMDB) e outras raposas da velha política para a oposição.
“Avisa aí ao Sarney, ao Renan Calheiros e ao Collor que
nós vamos chegar e eles vão para oposição. No nosso governo, conosco eles não vão trabalhar”, ameaça Campos.
O socialista, que morreu em um trágico acidente aéreo na
manhã da quarta-feira, também criticou o fato do ministro
de Minas e Energia, Edison Lobão, ocupar o cargo por ser
apadrinhado do oligarca maranhense.
“A presidenta Dilma criou trinta e nove ministérios. Deu
ministério a um afilhado do Sarney [...] e passou um bocado
de tempo sem conseguir votar nada que queria no Senado,
porque eles queriam mais”. Vale a pena conferir.

Secretária Municipal de
Educação, Gelvânia Marques, e da
Superintendente Regional de Ensino,
Patrícia Fialho.
A reunião da Câmara Municipal de Manhuaçu dia 14/08, às
18 horas em Audiência Pública,
para discutir o rumo da educação em Manhuaçu, e as principais autoridades do município
comparece, mas não participa.
"Deram um tapa na cara da população", desabafou Professora
Dorca, indignada com a ausência da Secretária Municipal de
Educação, Gelvânia Marques, e
da Superintendente Regional de
Ensino, Patrícia Fialho. As duas
representantes, juntamente com

Professora Dorca

Secretária Municipal de Educação,
Gelvânia Marques, e da Superintendente Regional
de Ensino, Patrícia Fialho.

a equipe da Secretaria, só participaram da abertura da audiência, saindo de cena a secretaria e a superintendente e as
suas auxiliares. “Eu estou com vergonha, se convoca uma
audiência pública e as pessoas mais importantes da secretaria não são convidadas, dão um tapa no nosso rosto. As
autoridades de Manhuaçu deram um tapa no nosso rosto e
retiraram. Covardia, porque para discutir o rumo da educação e chegar com o discurso dos mais hipócritas aqui,
falando que a educação tem melhorado.
Que educação que melhorou? Que a metade dos alunos
só tem nota vermelha, meninos de 5 anos que tem que andar
15km para poder ir estudar. Isso é imoral gente, isso me dá
náusea, então eu queria ver Senhores vereadores, não apareçam em jornais falando que educação vai bem não, por
que vão conferir como está a situação.
Eu trouxe um kit aqui, por que não se muda um país sem
informação, e pelo que eu vi aqui a superintendência está
totalmente mal informada, por que foram falar que a educação vai bem, e os alunos estão perdendo o sexto período. Eu
escutei outro dia numa reunião da secretaria uma diretora
escolar dizendo que para não fechar uma escola eles cederam alunos de outra escola, como funciona isso, é uma troca? Eu cedo um saco de café e depois você me devolve ele?
Isso chama vender mercadoria, aluno é gente! Então está
aqui dentro desse pacote que nós fizemos, está aqui acesso
a informação pública, a Importância da Educação nos Campos, Envio do Dinheiro Público e o Controle Social.
Então muito obrigada e eu registro novamente, deu um
tapa no nosso rosto, viu senhores vereadores? Nós fomos
chutados, então convoque uma nova audiência, porque eu
vou fazer questão e sem dinheiro nenhum, por que eu sou
pobre, de ligar para os pais para eles lotarem essa câmara
e chamar a secretária e a superintendência para estar aqui e
me provarem o que melhorou na educação. Muito obrigada.” Disse professora Dorca.

Deputados querem apressar votação
de projetos que aumentam punição a
jovens infratores
A Câmara dos Deputados
pode votar em setembro os
projetos de Lei que tornam
mais rigorosas as punições
a jovens infratores. Como
não há consenso sobre os
propostas, o parecer elaborado pelo deputado Carlos
Sampaio (PSDB-SP) pode
ir direto para o plenário da
Casa. A ideia é defendida
por um grupo de deputados
Governador de São Paulo foi
à Brasília pedir celeridade que é favorável às mudanem votação de projeto, na ças no ECA (Estatuto da
Criança e do Adolescente).
semana passada
Estes deputados tem
o apoio do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin
(PSDB) que, na semana passada, foi ao Congresso para conversar com o presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, para pedir rapidez nas votações. Uma
comissão especial analisa 19 propostas que querem alterar
o ECA. Todas aguardam parecer para poderem seguir tramitação. Em julho, as lideranças de oito partidos apresentaram
um requerimento pedindo "urgência urgentíssima" para que
o PL 7.197/2002 seja votado diretamente pelo plenário da
Câmara. Originário do Senado, o projeto permite que medidas socioeducativas previstas para jovens infratores sejam
aplicadas também aos que atingem a maioridade penal.
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Emplacamento de veículos
pode ter preço fixo no Estado
"Já passei da idade de me incomodar. Quero mais é que gente jovem ganhe espaço na TV"
José Luiz Datena elogiou o trabalho do novo colega de Band, Luiz Bacci

• CANDIDATOS A GOVERNADOR
NO RIO POSAM DE POBRES
Nenhum dos candidatos ao governo do Rio de Janeiro
confessa ao menos ser “remediado”. Todos tentam demonstrar que não ficaram ricos na vida pública, e a lorota
se confirma com a soma dos bens que os sete candidatos declaram, mal atingindo R$ 2 milhões – valor inferior à
avaliação do endereço residencial de qualquer um deles.
Só não são modestos nos gastos de campanha: R$ 186
milhões no total.
• LÁ EM CIMA
Marcelo Crivella (PRB) declarou bens no valor de R$ 734
mil, Ney Nunes, do PCB, R$ 514 mil. E Garotinho (PR)
declarou R$ 303 mil.
• LÁ EMBAIXO
Os candidatos que se dizem pobretões são Pezão (PMDB)
com R$ 252 mil, Lindbergh Farias (PT) R$189 mil e Tarcísio Motta (PSOL), R$ 3 mil.
• FIM DA FILA
A candidata Dayse Oliveira (PSTU) pode até se habilitar ao
Bolsa Família. Há três eleições não declara possuir bens.
• VACAS MAGRAS
Pezão e Crivella empobreceram desde a última disputa
eleitoral. Em 2010 tinham R$ 271 mil e R$ 739 mil respectivamente.
• ALCKMIN É O LÍDER NAS PESQUISAS
E NAS DOAÇÕES
Doadores de campanha andam confiantes na reeleição
de Geraldo Alckmin (PSDB) ao governo de São Paulo. O
tucano é disparado o que mais arrecadou dinheiro para
sua campanha: R$ 5.738.135,08. Com 55% na pesquisa
Datafolha, Alckmin é imbatível até mesmo somando a arrecadação de todos os rivais, no total de R$ 4.739.164,79,
cerca de R$ 1 milhão a menos da dinheirama doada à
campanha do PSDB.
• RIQUINHO
Em segundo nas pesquisas, Paulo Skaf (PMDB) rivaliza
com Alckmin na arrecadação para sua campanha: até agora, R$ 4,3 milhões.
• PIRES NA MÃO
A arrecadação mixuruca de Alexandre Padilha (PT), no valor de R$ 188 mil, rivaliza com os R$ 151 mil de Gilberto
Natali (PV).
• MISERÊ
Dos candidatos ao governo paulista, Raimundo Sena
(PCO) e Wagner Farias (PCB) até agora não conseguiram
arrecadar um só tostão.
• MUDOU TUDO
O “tracking” diário por telefone, com 500 eleitores, levou
pânico ontem a uma das principais campanhas presidenciais. Esse levantamento mostrou queda de Dilma, Marina
em segundo e Aécio em terceiro.
• VAI DAR ZEBRA
Com medo do efeito Marina Silva nas urnas ainda no primeiro turno, o PT já se mobiliza para estimular o racha
dentro do PSB, após a morte de Eduardo Campos. O clima
entre petistas é de insegurança total.

• VICE ERUNDINA
A velha guarda do PSB tenta impor
o vice de Marina Silva, a pretexto
de fazê-la honrar os compromissos
assumidos por Eduardo Campos.
Cresceu muito, ontem, a opção pela
deputada Luiza Erundina (PSB-SP).
• FUTURO INCERTO
Agora presidente nacional do PSB, Roberto Amaral se reuniu com correligionários paulistas para discutir futuro da
coligação, após a morte de Eduardo Campos. Amaral mantém suas ressalvas a Marina Silva.
• EM FAMÍLIA
O governador do Amapá, Camilo
Capiberibe (PSB), o pai senador
João Capiberibe e a mãe deputada
Janete Capiberibe vão neste sábado ao Recife para acompanhar o
velório do ex-governador Eduardo
Campos.
• NA FRIGIDEIRA
O PMDB pressiona o governo para demitir Luiz Carlos
Everton Farias da diretoria de ativos de terceiros do Banco
do Nordeste, acusado de favorecer a campanha do senador Wellington Dias (PT) ao governo do Piauí. O Ministério
Público Federal também está de olho nele.
• ERAM FELIZES E NÃO SABIAM
Conselheiros do CNJ já dizem ter saudades do estilo do
ministro aposentado Joaquim Barbosa, após decisão de Ricardo Lewandowski (STF) tornando mais rígidas as regras
para autorização de viagens.
• ESTÁ NA AGENDA
O PMDB mobiliza prefeitos e aliados para agenda conjunta
de campanha à reeleição da presidenta Dilma com o vice,
Michel Temer, no dia 30 de agosto, no município de Jales,
em São Paulo.
• LETRA MORTA
Dias depois de Dilma sancionar lei tornando secretas investigações de acidente aéreos, a FAB (que pediu a lei)
a ignorou, divulgando tudo sobre o acidente de Eduardo
Campos. Revogue-se a lei.

Poder sem Pudor

SER OU NÃO SER, EIS A QUESTÃO
O ex-ministro da
Justiça Marcio Thomaz Bastos ouviu
certa vez uma lição
da ministra Eliana
Calmon, corregedora
do Conselho Nacional de Justiça. Ele
defendia Luiz Zveiter,
desembargador do
TJ do Rio, que a ministra acusava de favorecer uma construtora de Niterói, a Patrimóvel. “O desembargador é amigo
pessoal e seu filho é advogado de Plínio Augusto Serpa,
dono da Patrimóvel; precisam indícios mais suficientes de
favorecimento?”, questionou ela. Bastos alegou que Zveiter não poderia ser julgado por “ser amigo”. Ouviu a dura
réplica da ministra:
- Mais do que “ser”, na magistratura é preciso “parecer”
(tal qual a mulher de Cesar) e no caso o desembargador
não parece nada ético.

Uma
parceria
público-privada
(PPP) já em andamento pode, a longo prazo, estabelecer um preço fixo
de venda de placas
de automóveis em
todo o Estado. A
deputado Paulo Lamac solicitou a visita
fixação de uma Oao
Detran-MG para discutir a cobrança
taxa única também
abusiva e sem padrão do valor de
poderia ser obtida,
emplacamento - Foto: Alair Vieira
de forma mais ponção para o problema seria por
tual, por meio de mudança na meio de uma PPP, que estabelegislação atual. As considera- leceria um preço fixo de vendas
ções foram feitas pelo diretor das placas, definido a partir de
do Detran, Anderson Alcânta- estudos. A partir da PPP, que
ra (foto), durante visita ao ór- segundo Alcântara deve ter seu
gão realizada nesta terça-feira edital publicado nos próximos
(12/8/14) pela Comissão de As- dias, também haveria um único
suntos Municipais e Regionali- fabricante de placas no Estado,
zação da Assembleia Legislati- e toda a sistemática de distriva de Minas Gerais (ALMG). buição, controle de placas e
O objetivo dos deputados era rastreamento seria aprimorada.
discutir a cobrança abusiva e
De acordo com a coordenasem padrão do emplacamento.
dora administrativa de trânsito
As placas de veículos são do Detran, Rafaela Gigliotti,
vendidas por empresas creden- uma outra alternativa, a curto
ciadas pelo Detran, que têm prazo, seria a alteração da leautonomia para cobrar o valor gislação ou a edição de uma
que considerarem conveniente, nova norma que pudesse fixar
de acordo com variações do um valor para a taxa cobrada
mercado. Segundo Alcântara, pelo emplacamento. Segundo
apesar do órgão receber várias ela, devido ao grande número
reclamações de prefeituras e ci- de reclamações recebidas, o
dadãos que questionam o valor Detran encaminhou um ofício
cobrado por essas empresas e ao Ministério Público para que
uma possível prática de cartel, se estabeleça um valor liminão é competência do Detran te para a cobrança das placas.
fazer um tabelamento desses “Nossa expectativa é que se
preços.
moralize essa questão por meio
Conforme explicou o diretor de um tabelamento”, explicou
do Detran, uma possível solu- Anderson Alcântara.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CONCEIÇÃO DE IPANEMA - mg
Atos, Editais e Serviços.

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO DE LICITAÇÃO POR PREGÃO
PRESENCIAL Nº. 002/2014. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA
– MG. Contratados: “CAMPOS E GOMES LTDA ME”, com o CNPJ sob nº. 17.010.855/0001.04, nos
Lotes:01, 02, 06, e a empresa “EXPANÇÃO CULTURAL”, CNPJ:65.369.001/0001-53 nos Lotes: 03,
04, 05 - Objeto:Aquisição de Material Didático para
Secretaria de Educação do município Conceição
de Ipanema - MG. Valor: de acordo com o Contrato Vigência: 31.12.2014. Dotação Orçamentária:
SEMEC:02.04.01.12.361.0033-2033-339030/SEMAF:02.03.01.04.033.0015.2017-339030/SEMUS:
02.05.01.10.302.0046.2044-339030-00-102. Conceição de Ipanema – MG, em março 2014. Willfried Saar – Prefeito Municipal.
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11º BPM entrega a medalha Sentinela do Caparaó

A

conteceu dia 15 de
agosto, em Manhuaçu, a solenidade de
51 anos do 11º Batalhão de
Polícia Militar. O evento
foi marcado pela entrega da
Medalha Sentinela do Caparaó.
A cerimônia teve a presença ex-comandante Geral
da Polícia Militar de Minas
Gerais, Coronel José Ortiga,
Comandante da 12ª Região
da Policia Militar de Minas
Gerais, Coronel Jordão Bueno Júnior, Comandante do
11º BPM Tenente-coronel
Wanderson Santiago Barbosa, diversas autoridadades e
lideranças da região.
O evento festivo em comemoração aos 51 anos de
atividades da Polícia Militar
de Minas Gerais em Manhuaçu e região reuniu colaboradores, parceiros, autoridades e policiais militares
da ativa e da reserva.
Esses mais de cinquenta
de história se confundem
com o desenvolvimento da
região e em especial a atuação do 11º BPM durante
a chamada O 11º Batalhão
foi instalado em Manhuaçu,
em 10 de agosto de 1963. A
referência como "Sentinela
do Caparaó" surgiu poucos
anos depois. Em razão de
sua eficiente ação contra a
guerrilha que iniciou suas
atividades nas imediações
do pico da bandeira em
1967.
MEDALHA
Durante a cerimônia foi
outorgada a Medalha Sentinela do Caparaó, produzida
justamente para ser entregue
a cada 50 anos de existência

Fotos: Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu e Carlos Henrique Cruz

do 11º Batalhão de Polícia
Militar. Autoridades, organizações e policiais foram
agraciados.
O Coronel José Ortiga,
de 93 anos, falou em nome
dos homenageados e lembrou sua trajetória ligada
ao 11º Batalhão de Polícia
Militar. O oficial da reserva

conta que veio a Manhuaçu, como comandante geral
da PMMG. O batalhão foi
instalado provisoriamente
nas dependências do Ginásio Manhuaçu e, após, nas
margens da extinta estrada
de ferro, em um armazém
de café. “Eu retornei a Belo
Horizonte e relatei que não

havia condições daquele
espaço sediar um batalhão.
Em um ano, construímos
essa atual sede”, lembrou.
O batalhão de Manhuaçu
atualmente é responsável
por 24 municípios, mas até
há alguns anos abrangia
mais de 65 cidades.
Por Carlos Henrique Cruz
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Curso de Medicina em Manhuaçu

M

ais um avanço
para a cidade de
Manhuaçu,
que
agora conta com o curso
de medicina, pela FACIG
- Faculdades de Ciências
Gerenciais de Manhuaçu.
O Curso de Medicina tem
como propósito formar
profissionais
engajados
nos problemas sociais da
região, com qualificação
técnica para atuar de forma ética na construção de
práticas de saúde coletiva.
Esperamos que os alunos
que serão futuros médicos
possam ajudar nosso município que precisa de mais
atenção e dedicação nessa

área.
O curso permitirá aos
alunos habilidades e competências para atuar na realidade local de forma ética
utilizando campos e áreas
de conhecimentos interdisciplinares e trans disciplinares para atender aos
preceitos constitucionais
e à definição de saúde que
está associada às condições
de vida; Oferecer atividades de pesquisa e extensão
associadas à realidade do
Sistema Único de Saúde,
desde o início da graduação, formando profissionais
para o mercado real de necessidades de saúde.

Os alunos da primeira turma de medicina

A aula Magna

1° lugar do vestibular Talita de Freitas Souza

Professor da Universidade Federal de Juiz de Fora
desde 1978 e autor do livro
“O Método Clínico” o Prof.
Dr. Ricardo Rocha Bastos
foi convidado para proferir
a aula inaugural do curso de
medicina da FACIG, com o
tema “O Médico que Precisamos”.
O diretor da FACIG, Thales Reis Hannas deu início

à cerimônia agradecendo
àqueles que torceram e
participaram do sucesso da
instituição. Em seguida foi
apresentada uma mensagem do Ministro da Educação, José Henrique Paim
Fernandes, aos ingressantes
no curso de Medicina da
FACIG.
Os alunos da primeira
turma de medicina receberam das mãos do mantenedor da FACIG Dr. Ricardo

Reis Cordeiro juntamente
com o coordenador do curso de Medicina, Professor
Dr. Antônio Neres Norberg,
o Jaleco e o livro “O Método Clínico” do Professor
Dr. Ricardo Rocha Bastos
que ministrou a primeira
aula do curso. Durante a
aula o Professor Dr. Ricardo Rocha Bastos abordou assuntos referente aos
desafios e obstáculos que
esses futuros médicos irão

encontrar na profissão. A
importância da escolha do
aluno pelo curso de medicina. E o ponto mais importante, a humanização
da profissão pautada pela
ética, pela caridade, pela
seriedade e compromisso
com a sociedade. O Professor Dr. Ricardo Rocha
Bastos foi intensamente
aplaudido e todos ficaram
encantados com suas palavras. Ao final da aula o professor fez uma sessão de
autógrafos e atendeu cada
um dos alunos com atenção
e cordialidade.
O que se espera dos formandos é que sendo, os
Médicos, serão conhecedores das áreas de excelência
desenvolvidas na faculdade
com responsabilidade social e compromisso com a
cidadania; respeitarão os
preceitos éticos e legais
no exercício profissional,
utilizando conhecimentos
validados cientificamente;
estarão conscientes de que
no desenvolvimento de
sua profissão devem estar
motivados e capacitados
para um processo contínuo
de educação, informando-se a respeito dos avanços
científicos e tecnológicos e
introduzindo-os na sua prática de acordo com as reais
necessidades.

Prefeitura paga mais pelo pão e o pó de café, denuncia servidor

Servidor Romeu Meira Dias, durante pronunciamento.

N

a sessão legislativa
ordinária da Câmara M. de Manhuaçu realizada na noite de
Quarta-feira, 13, o Servidor
do Setor de Saúde, Romeu
Meira Dias, responsável
pelo setor de Compras e
Licitação do SUS, fez pronunciamento apresentando
diversas denúncias contra
a Administração Municipal. Os supostos ilícitos
mencionados por Romeu
ocorrem em diferentes setores da Prefeitura. Os vereadores
acompanharam
atentamente a explanação
do servidor, que ao findar
sua fala entregou relatório à Presidência da Casa.
Diante do exposto, o Presidente Maurício de Oliveira
Júnior acionou as Comis-

sões Legislativas para que
estas apurem as denúncias
e convoquem pessoas citadas pelo servidor para depoimentos, e, em seguida,
apresentem seus pareceres
em plenário, conforme as
normas regimentais.
Denúncias
Em sua fala, Romeu repudiou diversos posicionamentos feitos pela Presidência do Conselho Municipal
de Saúde sobre a precariedade do setor em Manhuaçu. Romeu contestou ainda
a centralização do setor
de compras e de licitação
da Secretaria M. de Saúde
junto às demais compras
da Administração Municipal, decisão tomada há al-

A Mesa Diretora recebeu o relatório com as denúncias e as encaminhou para análise e pareceres das Comissões Legislativas.

O trabalho dos vereadores foi acompanhado por grande público no
plenário. Em especial, a participação de jovens da guarda-mirim.

guns meses pela Prefeitura.
“Quando comprávamos o
pó de café pela Secretaria
M. de Saúde, pagávamos o
valor de R$ 6,90 por quilo,
agora a Prefeitura paga R$
15,50, pela mesma quantidade do produto. O pão
de sal era adquirido por
R$ 8,90, agora a Prefeitura o adquire por R$ 11,90.
Em praticamente todos os
outros itens, o município
também está pagando mais
caro, em média 28% a mais.
Então, onde está a economia
anunciada pela Prefeitura?”,
questionou Romeu.
O Servidor disse que tem
sido perseguido pela Administração. “O Prefeito
tirou-me, juntamente com
a Gláucia Rocha e a Valéria
Abneider da Comissão. Se-

Também denunciada situação de nepotismo cruzado
feito pelo Governo Nailton
Heringer, em que uma coordenadora de creche foi
afastada para a colocação de
servidora de Pocrane. Romeu também relatou acordo
entre o Prefeito, o Secretário
M. de Obras, João Amâncio;
e dois deputados – que também são candidatos – para
uso da máquina administrativa em favor da campanha
dos mesmos. Romeu também citou que o jornalista e
ex-servidor Romney Batista
e o irmão de Nailton, Ex-secretário de Obras, Eduardo Heringer, recebem da
empresa de Consultoria que
presta serviços à Prefeitura.
Segundo Romeu, a Amadeus Consultoria é de pro-

gundo relatou o Secretário
M. de Administração João
Batista Hott, o Prefeito teria
dito que nós três somos encrenqueiros. [...] Também
foi perseguido o servidor
Erick, que foi motorista do
ex-prefeito Adejair Barros.
Solicitei ao setor jurídico
da Saúde que o colocasse
a disposição da Vigilância
Ambiental. É uma pessoa
boa. Para se ter uma ideia,
hoje o Secretário de Obras
o quer de volta ao setor”,
argumentou Romeu.
O Presidente Maurício
Júnior orientou Romeu a
reunir testemunhas e procurar a Comissão de Direitos
do Servidor Público na Câmara para que os devidos
procedimentos de apuração
sejam tomados.

priedade de um Deputado
Estadual.
Após mencionar situações anteriores relacionadas a irregularidades administrativas em Manhuaçu,
o servidor citou nomes de
servidores e de ex-servidores que, segundo ele, são
pessoas corruptas e que
hoje têm envolvimento com
a Administração Municipal.
Ele alertou que “está se formando uma nova quadrilha
em Manhuaçu”.
Maurício Júnior mencionou que a Casa irá estudar
as denúncias para apuração
dos fatos, por meio das Comissões Legislativas, sendo
possível a abertura de CPI.
(Ass. de Comunicação
– Câmara M. de Manhuaçu)
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Câmara Municipal de Lajinha Comparativo de Benefícios pagos

D

e volta do recesso
a câmara já voltou
no pique. A primeira Sessão foi itinerante na
comunidade Claro. Uma
localidade que fica mais
próxima do Ibatiba que
Lajinha, com uma estrada
complicada que confunde
muito e que em época de
chuva ninguém passa.
De cara já se vê que o
patrolamento é mais que
necessário pelo menos 2
vezes ao ano.
Foi demorado e difícil
mas o povo chegou.
E a marca desta vez foi
o clima de aconchego.
Um povo humilde e
acolhedor, onde o problema de um é também o do
outro, e eles se unem para
melhorar a vida de todos.
A Sessão estava cheia
mesmo com muito frio
que faz no local, e apesar
da maioria trabalhar na
panha do café e acordar
cedinho.
Eles foram, participaram e não se envergonharam em fazer seus pedidos para seu povo.
Em uma comunidade
que depende das estradas
para a logística do café,
eles se vêem presos a noite por não ter luz em uma
estrada que já é castigada.
Tem problemas com os
doentes na época da chuva pois carro não passa. E
muitas outras dificuldades.
Em resumo, suas reclamações foram em torno
das estradas, da ponte que
na foi colocada ainda, da
saúde e educação. O básico, que todo ser humano tem direito através da
constituição.
Reclamaram do dentista
que não conseguem marcar consulta, da escola
que falta uma fossa, falta
água pra fazer a merenda,
falta um local protegido
para as crianças brincarem. Mas reconhecem que
a escola está bem cuidada
e tem professores muito
bons.
Também
reconhecem
que mesmo faltando parte

pelo INSS em 1997 e em 2014

Mesa Diretora Secretária Neura, Presidente Renato
e o vice presidente Flávio Elias

APOSENTADOS E PENSIONISTAS, CONCEDENDO-LHES REAJUSTES ABAIXO DO
CONCEDIDO AO SALÁRIO MÍNIMO. VETOU A EXTINÇÃO DO MALDITO FATOR
PREVIDENCIÁRIO. SEGUROU DURANTE
06 ANOS OS PROJETOS LEGISLATIVOS
01/07, 3299/08 E 4434/08, NÃO DEIXANDO
QUE A CÂMARA DOS DEPUTADOS COLOCASSE NA PAUTA PARA VOTAÇÃO.
EM 05 DE OUTUBRO, VAMOS MOSTRAR
QUE ESTAMOS VIVOS E MUITO BEM VIVOS!
Odoaldo Passos
Por ser a planilha abaixo de suma relevância
para que os aposentados saibam o quanto foi
surrupiado, publico-a novamente, com melhor
visualização e compreensão.
Almir Papalardo.

503,25 - 199,07 = 304,18% Defasagem de quem ganha acima do mínimo, isto
é uma vergonha, então em 2014, aposentado não deve votar em pé tralhas.

Os vereadores Paulo César, Saulo do Hospital, Celsino,
Gustavo Miranda, Beto Lamparina e Fonsequinha

de Saúde, o médico que
atende a eles é muito bom
e atencioso. E que o Hospital também melhorou e
seus filhos já podem nascer em Lajinha.
Na contrapartida o Vereador Saulo explicou
que os dentistas não tem
cumprido sua carga horário de 8 horas diárias e
também existe muita falta
por parte dos pacientes, e
aí fica esse déficit, mas o
Governo agora irá fiscalizar essa carga horário e
se não for cumprida eles
serão demitidos.
Na questão de consultas com especialistas ele
também explicou que
muitas vezes o que o Município pode pagar o médico não aceita receber, e
as Prefeituras atualmente
muito defasadas não possuem dinheiro para pagar
mais, ficando assim sem
os médicos e tendo que
procurar fora da cidade,
e muitas vezes o paciente não quer se deslocar,

Agora em Lajinha!

Festas

"Em um país onde impera a CORRUPÇÃO,
crer na INFALIBILIDADE da urna eletrônica é
um ERRO FATAL."
PARA QUE OS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E OS TRABALHADORES DA ATIVA
E CONTRIBUINTES AUTÔNOMOS, SINTAM O QUANTO ESTAMOS SENDO PREJUDICADOS PELA PERVERSA POLÍTICA
PREVIDENCIÁRIA DO GOVERNO. VEJAM
ABAIXO, A PLANILHA CONFECCIONADA
PELO APOSENTADO E BATALHADOR ALMIR PAPALARDO.
ESTÁ NA HORA DE DARMOS UM BASTA
NESTE MASSACRE. VAMOS VOTAR COM
SABEDORIA, PARA MUDAR O GOVERNO.
O PT FOI UMA DAS MAIORES DECEPÇÕES
PARA OS IDOSOS. CRIOU O ESTATUTO DO
IDOSO E NÃO O CUMPRIU. PERSEGUIU OS

ou falta, e gera o mesmo
transtorno das vagas.
Quanto as estradas o
Vice Prefeito Sérgio disse
saber da necessidade e que
de acordo com a possibilidade eles tem patrolado
a região, mas que também
existe uma ordem que ele
tentará colocar eles mais
a frente. E a questão da
ponte é que Mutum disse que faria a base e até
hoje não fez pois houve a
Exposição, ele irá cobrar
o Prefeito novamente e se
ele não fizer, Lajinha se
comprometeu a fazer antes das chuvas.
Todas os questionamentos foram anotados e serão formalizados e repassados para o Executivo,
para que eles estudem as
possibilidades de fazê-la.
O que fica na volta para
casa é um sentimento de
ajuda ao próximo e cobrança por melhorias tão básicas
e que faltam a tanta gente.
Assessoria de
Comunicação

TRE de Minas barra 16 candidatos por ficha suja
Condenados por colegiados, eles tentavam concorrer, mas foram
vetados pela Justiça Eleitoral, que acatou as impugnações feitas
pelo MP. No total, 174 candidatos em MG foram reprovados
O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) barrou
174 candidatos ao pleito deste ano em Minas. Entre os impedidos de disputar as eleições de outubro, 16 foram enquadrados na Lei da Ficha Limpa por terem condenação em segunda instância.
Dois deles desistiram da candidatura. Seis são
ex-prefeitos, caso de Carlinhos Rodrigues (PT),
que governou Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte; Anderson Adauto (PRB),
ex-deputado federal, ex-ministro e ex-prefeito de
Uberaba, no Triângulo Mineiro; Geraldo Hilário (PTdoB), ex-prefeito de Timóteo, no Vale do
Aço; Ronaldo Resende Ribeiro (PRB), ex-prefeito de Oliveira, na Região Centro-oeste; Ivo Mendes (PCdoB), ex-prefeito de Ibiá, no Alto Paranaíba; e Neyval José de Andrade (PTC), ex-prefeito
de Conselheiro Pena, no Vale do Rio Doce. Os
motivos da condenação foram improbidade, abuso de poder econômico ou rejeição das prestações
de conta do executivos.
A Ficha Limpa também barrou condenados por
roubo ou homicídio, caso, por exemplo, do delegado Paulo Maloca (PTdoB), que tentava uma
vaga de deputado federal. Também foram impedidas de concorrer duas pessoas condenadas pela
Justiça Eleitoral por terem doado para campanhas
passadas recursos acima do limite legal previsto
pela legislação. “Na prática, pudemos constatar
que a Lei da Ficha Limpa começa a surtir efeitos

ao impedir candidaturas de políticos condenados
por mau uso do dinheiro público ou por outros
fatos desabonadores da conduta”, afirma o procurador regional eleitoral, Patrick Salgado.
Mas a maioria dos impugnados foi por falta de
documentos e por não atender aos requisitos de
elegibilidade. Os candidatos deixaram de anexar
aos seus pedidos documentos essenciais, como
provas de filiação partidária e de desincompatibilização, que é o afastamento do servidor público
de suas funções dentro do prazo exigido. Outros
não tinham filiação partidária, idade mínima exigida pela legislação para disputar ou tinham débitos com a Justiça Eleitoral. Os candidatos impugnados ainda podem tentar reverter o impedimento
no Tribunal Superior Eleitoral.
No total, a Procuradoria Regional Eleitoral em
Minas impugnou 1.308 pedidos de registro, a
maioria absoluta por falta de documentos. Foram
982 impugnações apresentadas por esse fundamento. “A impugnação por falta de documentos
subsiste a cada ano em um volume que causa espanto, porque revela desídia dos interessados e de
seus partidos em cumprir exigências simples e notórias da legislação eleitoral. Essa conduta chama
a atenção porque, na maioria das impugnações por
esse fundamento, basta que o interessado apresente a documentação que falta para que o TRE libere
o registro”, explica Patrick Salgado.
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Cafeicultores da região já são beneficiados com a prorrogação da dívida

A

Câmara do Café das Matas de Minas disponibiliza laudo para cafeicultores da região

s reuniões realizadas com o superintendente regional e
gerentes do Banco do Brasil
das agências de Manhuaçu,
Manhumirim e Espera Feliz
formalizaram o apoio aos
cafeicultores da região, em
aplicar as determinações da
resolução 4.289 que dispõe
sobre a prorrogação das
dívidas dos cafeicultores.
Apenas na Zona da Mata
Mineira a dívida passa de
R$ 2 bilhões.
A primeira reunião aconteceu na agência do Banco do Brasil de Manhuaçu
com o superintendente regional da instituição financeira, Gilson Júnior Belém
de Moraes e gerentes da
região. Durante o encontro
foram dadas orientações
para que os cafeicultores
possam conseguir a renegociação da dívida, com
prazo de até quatro anos,
podendo ser prorrogada
por no máximo por mais
seis anos.
O superintendente Gilson
Júnior deixou claro durante a reunião que cada caso
será analisado individualmente, isso porque cada
cafeicultor se encontra em
uma situação específica.
Por isso existe a necessidade do laudo expedido por
um engenheiro agrônomo.
Para que o banco possa
proceder da melhor forma
para ambas as partes, dando prazo de acordo com o
tamanho da dívida de cada
um.
“Estamos de portas abertas para todos os nossos
clientes que não tiveram
como honrar seus compromissos com o banco
e negociar essa dívida. E
agora podemos fazer uma
prorrogação de acordo com
a capacidade de pagamento de nossos clientes. Isso
está disponível para todos,
inclusive para aqueles que
fizeram a intenção de aderir a Resolução 1.489 e
não puderam, por conta
da entrada de 20%. Agora eles podem procurar as
agências e fazer a negociação sob estas novas condições.” Explicou Gilson
Júnior Belém.
Mas existe um porém
nesta situação. Todos os

Encontro com cafeicultores na Câmara de Espera Feliz

Encontro da Câmara do Café com o superintendente regional do
Banco do Brasil em Manhuaçu

Encontro em Manhumirim

Encontro na Câmara de Manhuaçu

Entrevista à Rádio Caratinga

Visita da Câmara ao presidente do sindicato dos trabalhadores
rurais de Caratinga

produtores que aderirem a
esta modalidade de prorrogação e refinanciamento
não poderão operar com
o Banco até pagar toda a
dívida, diferente do que
acontece quando o cliente
adere à Resolução 1.489,
que permite ao cliente continuar fazendo operações
financeiras antes de quitar
toda a dívida. Esta situação, para a Câmara do Café

das Matas de Minas,não é
de tudo ruim. De acordo
com o presidente do Conselho de Ética da Câmara,
Geraldo Perígolo, esta imposição, de não poder pegar mais dinheiro enquanto
não quitar todo o financiamento, é positiva. Isso
porque, contrair um novo
empréstimo enquanto ainda está pagando o anterior,
não “é salutar para o cafei-

cultor que tem uma conta
para pagar e não conseguiu
por causa da economia.
Quem tem dinheiro, pague
a dívida, quem não tem,
prorroga. Mas, não entra
mais em dívidas.”
Reuniões
Depois deste encontro
com os representantes das
agências da região e o superintendente regional do
Banco do Brasil, a Câmara

do Café da Matas de Minas
realizou mais quatro reuniões em cidades, onde os
cafeicultores estão sofrendo com as dívidas, para
explicar sobre este benefício do governo aos cafeicultores. Nas últimas duas
semanas, foram realizados
encontros em Manhumirim
(que aconteceu na sede dos
trabalhadores rurais da cidade e contou com a pre-

sença do gerente do Banco
do Brasil de Manhumirim,
representantes da Câmara
do Café e cafeicultores),
Manhuaçu (que aconteceu
na Câmara Municipal com
a presença do gerente da
agência local e cafeicultores), Espera Feliz (a reunião aconteceu na Câmara
Municipal com a presença
do gerente da agência local do Banco do Brasil,
vereadores, secretário de
agricultura e cafeicultores
da cidade) e Caiana. Na
última, a Câmara do Café
realizou uma festa para os
cafeicultores em parceria
com o Sindicato dos Produtores Rurais de Caiana.
Mais dois encontros importantes foram formalizados na semana passada.
Na terça-feira (12) representantes da Câmara do
café estiveram em Caratinga, onde conversaram
com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores
Rurais, durante o encontro
foram expostos os ideais
da Câmara ao presidente
João José da Fonseca, que
mostrou-se receptivo e declarou que o sindicato de
Caratinga tem intensão de
participar na luta em favor
dos cafeicultores das Matas de Minas. Depois os representantes da Câmara do
Café deram entrevistas às
Rádios Caratinga e Criativa Web Rádio.
É importante lembrar aos
cafeicultores que, antes de
ir ao banco para renegociar
a dívida, devem procurar a Câmara do Café das
Matas de Minas, com sede
no prédio do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais em
Manhumirim. Para conseguir este benefício no Banco do Brasil é importante
que uma análise, que deve
ser feita pelo engenheiro
agrônomo da Câmara, seja
realizada na propriedade,
a partir desta análise um
laudo será confeccionado
e deverá ser apresentado
na agência para fazer a
prorrogação. Como deixou
claro o superintendente regional do banco, cada caso
deve ser analisado individualmente.
Assessoria de Comunicação da Câmara do Café
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Entenda como foi o acidente com o
jato em que estava Eduardo Campos

A

aeronave que transportava
Eduardo Campos e sua
equipe, da Cessna Aircraft,
havia sido arrendada do fabricante pela AF Andrade Empreendimentos e Participações Ltda,
empresa do grupo Andrade, de
Ribeirão Preto.
O grupo possui usinas de
açúcar e álcool no interior de
Minas Gerais e de Goiás. O
nome AF Andrade é derivado
das iniciais dos irmãos Alexandre e Fabrício Andrade.
Procurado, Alexandre não foi
encontrado no escritório de
Ribeirão Preto. O grupo não se
manifestou.O jato, um Citation

Excel C-560-XL, costumava
ficar estacionado em Ribeirão
Preto quando não estava em
operação. O avião é um dos
mais modernos jatos executivos e com capacidade para levar até 12 pessoas. Segundo os
registros da Agência Nacional
de Aviação Civil (Anac), a aeronave estava com toda a documentação em dia e "situação de
aeronavegabilidade normal".
A primeira prestação de
contas parcial do presidenciável Eduardo Campos e de
seu partido, o PSB, não registra
doações ou pagamentos para o
Grupo Andrade. Se a aeronave

tivesse sido cedida à campanha,
seria necessário registrar uma
doação em valor próximo ao do
aluguel do avião.
O Grupo Andrade passa por
dificuldades financeiras e recentemente fez um pedido de
recuperação judicial. O jato foi
listado no site da empresa Asa
Consulting entre as aeronaves à
venda. No anúncio, sem data de
publicação, consta a informação
de que o avião tinha 435 horas
de voo, autonomia para 3.441
quilômetros, velocidade máxima de 817 quilômetros por hora
e capacidade para nove passageiros e dois tripulantes.

Copiloto de Eduardo Campos
será sepultado em Valadares
A CONFIRMAÇÃO FOI FEITA PELA FAMÍLIA DE GERALDO MAGELA
BARBOSA DA CUNHA, PILOTO VALADARENSE QUE ATUAVA COMO
COPILOTO NO VOO ACIDENTADO NO QUAL MORREU EDUARDO
CAMPO E TODOS OS DEMAIS OCUPANTES
O corpo do valadarense,
piloto da aviação civil, Geraldo Magela Barbosa da
Cunha, morto no acidente
com o jato executivo Cessna 560XL, prefixo PR-AFA - que caiu na cidade
de Santos, no litoral de
São Paulo - será velado e
sepultado em Governador
Valadares. Este é o desejo
da mãe e demais familiares
de Geraldo, que moram na
cidade.
De acordo com o irmão,
Eduardo Cunha, assim que
for liberado, o corpo de
Geraldo Magela deverá vir
para Valadares onde será
sepultado. "Queremos que
ele seja enterrado junto ao
nosso pai, João Barbosa da
Cunha, que esta sepultado
no semitério Santa Rita.
Já conversamos e este é o
desejo da família", afirmou
Eduardo,
acrescentando
que Magela gostava muito
da cidade, e que, por várias
vezes fotografou Valadares
a 15 mil metros de altitude.
"Pelas coordenadas de Valadares, ele sabia quando
passava por aqui, quando
trabalhava em outra empresa aérea. Ele tirava foto
e mandava pelo WhatsApp
dizendo que estava passando por aqui. Isto acontecia
a cerca de 15 mil metros de
altitude".
A esposa de Magela, Joseline Cunha, que estava
com o filho de 4 anos nos
Estados Unidos, chega na
manhã desta sexta-feira
(15) ao Brasil, segundo
Eduardo, ela ficará descansando em Belo Horizonte
- por causa da gravidez de
sete meses - até que a liberação do corpo seja feita.
"A Joseline embarca hoje a
noite [quinta-feira] para o
Brasil. Ela vem com o filho
e meu irmão, Rui Barbosa
Cunha, que mora há 30
anos na América. Ela estava em New Jersey. Ela voltaria na segunda-feira, mas
com o acidente, antecipou
a volta. A princípio a Jose-

Eduardo Cunha e a mãe, Odete Cunha, esperam que o
corpo de Geraldo Magela seja liberado rápido para que
possam se despedir e sepultá-lo.

line chegará ao aeroporto de Confins
amanhã cedo [sexta
pela manhã]. Ela
vai ficar descansando na casa de umas
irmãs dela, por causa da gravidez que
já esta no sétimo
mês. Depois que
liberarem o corpo
do meu irmão, ela
virá se juntar a nós
para então despedirmos do Geraldo
e o sepultarmos",
explicou.
Eduardo Cunha
disse que no fim
da manhã de quinta
(14) recebeu uma
ligação informando que um perito
Geraldo e Joseline Cunha, antigos
da Polícia Federal moradores em Newark (NJ), esperavam
o nascimento da primeira menina do
estaria em Vala- casal,
que se chamará Ana, em outubro
dares no início da
noite para colher material to desta edição o perito
genético dele para ajudar ainda não havia chegado
na identificação do corpo à cidade. Uma equipe de
de Geraldo Magela. "Um policiais aguardava no aeTenente Coronel ligou de roporto de Valadares para
Belo Horizonte, dizendo conduzir o perito até a casa
que um perito da Polícia da família no bairro São
Federal chegaria à cidade, Pedro.
De acordo com informaaté a noite, para vir aqui
em casa e colher sangue, ções do IML de São Paulo,
eu acho, para comparar o esforço esta concentrado
meu DNA com o do Mage- para que a liberação dos
la e assim poder identificar corpos que cmeçou no doo corpo e libara-lo para mingo.
por Carlos Eller
sepultamento", explicou,
Diário do Rio Doce
entretanto, até o fechamen-
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Promoção em Saúde e Segurança do Trabalho

Segundo a Organização
Internacional do Trabalho
(OIT) o número de acidentes e doenças relacionadas
ao trabalho tem aumentado consideravelmente nos
últimos anos e o Brasil se
encontra nas estatística e
paradoxalmente, o número
de trabalhadores afastados
do trabalho – seja devido
a acidentes ou a doenças
relacionadas ao trabalho –
cresce concomitantemente
ao desenvolvimento tecnológico que o Brasil vem
construindo.
Para tentar reverter esse
cenário, a segurança do
trabalhador deve ser tratada como prioridade e é de
grande importância realizar ações de segurança do
trabalho nas organizações,
pois atitudes preventivas
tendem a levar a instituição a resultados positivos.
A OIT exorta os governos, empregadores e os
trabalhadores e suas organizações para colaborarem
com o desenvolvimento e
implementação de políti-

Funcionários da Prefeitura

cas e estratégias nacionais
destinadas a prevenir as
doenças profissionais. A
prevenção é mais simples,
mais eficaz e menos onerosa do que o tratamento e
reabilitação dos trabalhadores.
Segundo a OIT, trabalho
decente é o trabalho seguro
e saudável. Em outras palavras, trabalho que mata
e adoece pessoas jamais
pode ser classificado como
decente. A morte de 5.500
pessoas vitimadas por doenças do trabalho, todos os

dias no mundo, equivale a
um déficit inaceitável de
trabalho decente.
Pensando na segurança
dos que fazem parte do seu
quadro de funcionários é
que a Prefeitura Municipal
de Lajinha em consonância com a legislação regida
pelo MT realizou através
da CONSET (Consultoria em Segurança e Saúde
no trabalho) palestra de
conscientização sobre a
necessidade dos cuidados
que devem ser dispensados
pela empresa aos seus fun-

Pare de comer o doce
Talvez você nunca tenha ouvido falar de Niels Bohr, um
dos pais da teoria quântica.
Mas, como alguém que sonha em se aposentar confortavelmente, você precisa ao
menos conhecer uma das célebres frases desse físico dinamarquês.
Ele disse algo como: "é dificílimo fazer previsões, especialmente em relação ao futuro".
Há uma medida relativamente simples para
saber quais são
suas chances de
cumprir as metas
previdenciárias
que estipulou para
si mesmo nos próximos dez ou vinte
anos.
Como têm se
comportado suas
promessas financeiras nos últimos
tempos? Você está seguindo à
risca?
Separou aquela graninha
para o Tesouro Direto? Guardou o 13º para comprar fundos
imobiliários? Juntou dinheiro
para pagar a viagem de férias à
vista, com desconto?
É engraçado como o indivíduo médio acha facílimo
construir patrimônio para a
aposentadoria lá da frente, mas
não não tem conseguido sequer
guardar R$ 100 na poupança
mês a mês.
Infelizmente, essa incongruência entre presente e futuro
não é privilégio de poucos.
Parece ser uma marca de nossa
espécie, a espécie humana, incluindo Niels Bohr.
Deixe eu lhe falar sobre os
testes nos quais as pessoas podem escolher entre um lanchinho saudável e um doce delicioso. Foram feitos no mundo

inteiro, em épocas diferentes,
sempre com o mesmo resultado.
O sujeito prefere comer o
doce imediatamente e guardar
o lanchinho para a próxima
semana. Aí, quando defrontado com essa escolha de novo
na próxima semana, adivinha
o que acontece? Ele prefere
comer o doce imediatamente e
guardar o lanchinho para a próxima semana.
Este é um comportamento
sistemático.
Trazemos os prazeres
a valor presente e
deixamos os sacrifícios para um valor
futuro, sabe-se lá
quando. Vale para o
lanchinho saudável
e para nossa aposentadoria milionária.
Alguns moralistas propõem que
façamos uma lobotomia para
mudar nossa própria natureza
humana. Em frente ao espelho,
a cada manhã, diga a si mesmo:
você é forte, você pode, você
consegue!
Isso é idiota e vergonhoso.
Nunca vai funcionar.
Esqueça o espelho. Você tem
que buscar uma solução prática
para a questão, que não lhe faça
depender de um mantra.
Montamos nossa série de
Aposentadoria também com
essa solução em mente.
As recomendações de investimento em longo prazo
são importantíssimas, mas não
bastam.
Precisamos também de um
incentivo rotineiro para lembrar por que, no fim das contas,
o lanchinho é mais gostoso do
que o doce.
Se quiser uma força nesse
sentido, conte conosco.

Palestrante Ianes S. Cardoso

Palestrantes

cionários bem como a necessidade de cumprimento
por parte dos mesmos às
determinações de segurança a eles apresentadas,
pois, uma vez que cuidando da saúde do trabalhador
promovendo um ambiente
laboral saudável faz o sucesso da empresa.
A palestra foi realizada
dia 08/08/2014 no prédio
da Secretaria Municipal de
Lajinha com os seguintes
temas e profissionais.
• Apresentação da empresa – Altair José de Paula - Técnico em Segurança
e Saúde do Trabalhador,
• Ambiente Insalubre,
periculosidade e Equipamento Individual de Proteção - Ianes S. Cardoso
- Engenheiro do Trabalho
• Saúde e Segurança no
Trabalho e Doenças Ocupacionais – Marina Teixeira – Enfermeira do Trabalho.
Funcionários de todos os
setores estiveram presentes.
Gelsane Maria de
Paula

TAÇA DE FUTSAL CONTINUA COM SUCESSO

Sob a organização de Marcelo Fernandes mais uma edição da TAÇA FUTSAL continua este ano obtendo o mesmo sucesso dos anos anteriores tendo muitos gols e uma
qualidade técnica muito boa, divida em quatro grupos
a disputa vem sendo acirrada e aos poucos vai se conhecendo aquelas que mais se aproximam das finais pelas
qualidades que demonstram ao longo da competição.
O Futsal de Manhuaçu tornou-se tradicional em toda
região pela força que ganhou em competições como
GRUPO “A”
1.........................................................................................ATILLA
2..................................................................... IBERIA/VILA NOVA
3.............................................................MERCEARIA 2 IRMÃOS
4.....................................................FORÇA JOVEM/CARATINGA
5.....................................................JUVENTUS/SÃO JOÃO MÇU
GRUPO“B”
1............................. BORRACHARIA DORAIMUNDO/santa clara
2.................................................................................. SPORT JR
3................................................................ E.C SANTOANTONIO
4............................................................TEMPO FUTSAL CLUBE
5.......................................................................................... U.N.C

os JIMI ( Jogos do Interior de Minas Gerais ), Copa Alternativa de Futsal que era realizada com sucesso na década de 90 e o grande campeonato regional de Manhumirim que reunia várias equipes de toda região. Com o
passar dos anos surgiu agora mais recentemente a A SUPER TAÇA DE FUTSAL coordenada por Marcelo Fernandes vindo a ser praticamente a única competição de
peso no Futsal de Manhuaçu depois dos Jogos SESI. Conheça os participantes dos jogos e acompanhe este evento.
GRUPO “C”

1.............................................................................IPIRANGA F.C
2...........................................SANTANENSE/SANTANA DO MÇU
3.........................................................................................MADRI
4............................................................................ MANHUMIRIM
5...............................................................FACULDADEDOCTUM
GRUPO“D”
1................................................. 3ªIBC/BATISTA DO CALVARIO
2...................................................... JUVENQ/QUADRANGULAR
3..................................................................................... REDUTO
4....................................................................................... SESI/JL
5..................................... ACADEMIA PRO SAUDE/STO AMARO
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CANTINHO DE FÉ
por

Citações
Citações
Sábias
Sábias
Quando vires um homem bom, tenta imitá-lo; quando vires um
homem mau, examina-te a ti mesmo.
Confúcio
A religião do futuro
será cósmica e transcenderá um Deus
pessoal, evitando os
dogmas e a teologia.
Albert Einstein
Não ser descoberto
numa mentira é o
mesmo que dizer a
verdade.
Aristóteles Onassis
A alegria que se tem
em pensar e aprender faz-nos pensar e
aprender ainda mais.
Aristóteles
A melhor maneira
que o homem dispõe
para se aperfeiçoar,
é aproximar-se de
Deus.
Pitágoras
Aprender sem pensar
é tempo perdido.
Confúcio
Foge por um instante
do homem irado,
mas foge sempre do
hipócrita.
Confúcio
Se o que tens a dizer
não é mais belo que
o silêncio, então
cala-te.
Pitágoras
Amo os valentes;
mas não basta ser
espadachim - deve-se saber, também,
contra quem sacar a
espada!
Friedrich Nietzsche
O homem erudito é
um descobridor de
fatos que já existem - mas o homem
sábio é um criador
de valores que não
existem e que ele faz
existir.
Albert Einstein

Pr. João Soares
da Fonseca

Tristeza profunda

Existem dias que ficam cinzentos, o corpo não colabora, não há vontade de levantar da cama nem para conversar, assistir a
um filme e muito menos praticar aquela
atividade física. Isso pode ser traduzido
como uma forma de expressão da tristeza.
Esse sentimento faz parte das reações do
ser humano diante de situações críticas que
não desejamos.
Em geral, nesse momento, paramos e fazemos
um balanço geral colocando todas as possibilidades de saída para esta situação. A manifestação
da tristeza pode ser uma oportunidade de crescer
e se recuperar", explica Ana Merzel, coordenadora do Serviço de Psicologia do
Hospital Israelita Albert Einstein
(HIAE).
Sabe-se que a tristeza é tão importante quanto a felicidade, pois
a dupla garante o equilíbrio. Por
outro lado, se a tristeza é profunda
e leva a pessoa a desistir de tudo, é
melhor ficar alerta.
O problema se inicia quando
esses períodos de tristeza ficam
frequentes e intensos, levando a pessoa à depressão – um mal que atinge 121 milhões de pessoas em todo o mundo. Segundo a Organização
Mundial da Saúde (OMS), estima-se que em 2020
a depressão será a segunda doença que mais provocará incapacidade.
"É importante ficar atento quando a tristeza é
frequente e tem impacto no cotidiano, gerando
dificuldade em realizar as atividades de vida
diária, como se relacionar e trabalhar", esclarece
Ana Merzel.
A depressão é tão séria que pode levar ao suicídio. Mas os sintomas são claros: humor depressivo, perda de interesse e de prazer nas atividades

diárias, sentimentos de culpa, baixa auto-estima,
distúrbios do sono, falta de apetite, pouca energia e dificuldade de concentração. Alguns desses
sinais por alguns dias são normais, segundo os
especialistas mas, caso permaneçam por mais de
15 dias, é importante buscar ajuda médica.
Quando as mudanças no comportamento são
notadas é preciso agir rápido. A depressão – uma
das complicações da tristeza – é um sério problema de saúde e, dependendo do estágio e da
intensidade, é preciso contar com a ajuda de profissionais, entre os quais psicólogos e psiquiatras.
Há casos em que é necessário o uso de medicamentos que bloqueiem os efeitos da depressão,
estimulando a produção de serotonina – neurotransmissor responsável pelas sensações de prazer.
Os especialistas do Einstein alertam, porém, que o uso de medicamentos só deve ser feito com
prescrição médica. Mesmo porque
quem adota uma vida baseada no
uso de remédios sem necessidade
convive com sentimentos artificiais. "Os medicamentos tem grande
importância no tratamento, mas não podem ser
utilizados indiscriminadamente pelo resto da
vida. Não somos máquinas que vivem de forma
sistematizada", alerta Ana Merzel.
As terapias são responsáveis por auxiliar o paciente a repensar a situação e lidar com os problemas. Os exercícios físicos também são uma
ótima pedida. "Com o tratamento, as pessoas
aprendem a vivenciar suas questões, a gerenciálas e a reconhecer seus limites. A família também
é fundamental nesse momento, principalmente
ao apoiar o paciente", afirma o dr. Alfredo Maluf
Neto, psiquiatra do Núcleo de Medicina Psicossomática do HIAE.

jsfonseca@pibrj.org.br

O nariz do deputado

No ano 2000, Michel Têmer era o presidente da
Câmara dos Deputados. Naquele ano, ele teve um
problema no nariz, que precisou de uma cirurgia
corretiva. A imprensa falou tanto desse nariz que o
dono dele disse ao jornalista Márcio Moreira Alves
lamentar o fato de que a mídia desse destaque ao irrelevante e silenciasse diante do que é importante,
e contou: &ldquo;Veja o meu caso: não fumo, mas
tinha um pigarro forte e roncava muito à noite. Fui
fazer um exame com um otorrino, que constatou
que um desvio de septo e um ossinho fora do lugar
no nariz eram as razões tanto do pigarro como dos
roncos. Era coisa fácil de se resolver cirurgicamente.
Fiz a operação, alguém contou para a imprensa, saiu
nas revistas, deu na televisão e até os transeuntes que
cruzo no trânsito de São Paulo, quando me reconhecem, levantam o polegar e apontam para o meu nariz.
Enquanto isso, ninguém fala de termos conseguido
um acordo entre todos os líderes para votar a reforma do Judiciário (...) Acho que estamos dando preferência às discussões sobre o pontual e esquecemos o
conceitual&rdquo; (cf. O Globo, 30-01-2000).
Não é só a imprensa que comete esse erro. Todos
nós, uns mais, outros menos, temos critérios às vezes estranhos para avaliar pessoas, fatos e situações.
A contradição faz parte da nossa humanidade, por
mais racionais que tentemos ser. Precisamos, porém, aprender a identificar o que é importante e o
que não é. Precisamos descobrir o que merece as
nossas energias e o que pode ser deixado para outra
pessoa fazer. O filósofo americano Ralph W. Emerson já advertia: &ldquo;Os que se dedicam demais
a coisas pequenas quase sempre se tornam incapazes das grandes&rdquo;.
Muitas vezes, na família, no trabalho e mesmo na
igreja, supervalorizamos o periférico e esquecemos
o que é central. A sabedoria consiste em separar
uma coisa da outra, dando prioridade ao essencial.

Bolo de mucilon
INGREDIENTES
2 xícaras de chá de farinha de trigo
1 xícara de chá de Mucilon de Milho
1 e 1/2 xícara de chá de açúcar
3 ovos
3 colheres de sopa muito cheia de
manteiga
1 colher de sopa de Pó Royal
1 xícara de chá de leite morno
Cobertura:
1 porção de chocolate ao leite picado
1/2 caixinha de creme de leite
Coco ralado para polvilhar
MODO DE PREPARO
Primeiro preaqueça o forno e unte
com manteiga e farinha de trigo uma
fôrma com buraco no meio
Coloque na batedeira o trigo, o açúcar, os ovos, o Mucilon, a manteiga e
bata
Acrescente o leite morno aos poucos
até a massa ficar bem homogênea
Por último acrescente o pó Royal e
bata rápido
Despeje a massa na fôrma e leve ao
forno por aproximadamente 40 minutos ou até assar e dourar

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE

Enquanto o bolo assa, coloque o
chocolate picado em um refratário de
vidro que possa ir ao micro-ondas
Coloque por 30 segundos, retire e
misture o chocolate
Vá fazendo isso de 30 em 30 segundos, até o chocolate derreter totalmente
Quando tiver derretido, acrescente o
creme de leite e misture bem até ficar
uma calda bem cremosa
Reserve
Se você não tiver micro-ondas, faça
no banho-maria
Depois do bolo assado e ainda bem
quente, passe a calda em todo bolo e
salpique o coco ralado
Fica uma delícia
O sabor é suave e fica muito fofo
Super aprovado!

ACADEMIA
KOMEIKAN

Rua Vicente de
Paula Reis, 23
Bairro São Jorge
(ao lado da Retífica)
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Ministério Público denuncia produtor rural por trabalho escravo
O Ministério Público
Federal (MPF) denunciou
um produtor de café e seu
empregado, pelos crimes
de redução de trabalhadores a condições análogas
às de escravo (artigo 149
do Código Penal) e aliciamento de trabalhadores de
um lugar a outro do território nacional (artigo 207,
do CP). O fazendeiro ainda
irá responder pelo crime de
frustração de direitos trabalhistas (artigo 203, do CP).
O acusado é o proprietário
de uma Fazenda situada em
Caratinga. De acordo com
a denúncia, 20 pessoas, inclusive um menor de idade,
foram recrutados no município de Jenipapo de Minas,
Norte do estado, a 500 km
de Caratinga, para trabalharem na lavoura de café.
Lá chegando, os trabalhadores foram alojados em
duas casas rústicas de alvenaria em péssimo estado de
conservação, sem qualquer
condição de higiene e conforto. Em uma das casas não
havia nenhuma janela para
ventilação e iluminação. As

“camas” constituíam-se de
peças de madeiras de eucalipto fixadas nas paredes
dos próprios cômodos. Na
outra casa, os trabalhadores
dormiam em colchonetes
de 5 cm de espessura, de
má qualidade e colocados
no chão, aumentando o desconforto térmico em razão
do frio que fazia na região.
Não havia roupas de cama,
nem cobertores, muito menos local destinado ao armazenamento de pertences

Rapaz é assassinado no
bairro Santa Terezinha
em Manhuaçu

Paulo Ricardo Feliciano,
o Paulinho Jiló, 22 anos,
foi morto com dois tiros na
cabeça e na nuca no início
da tarde de segunda-feira,
11/08. O corpo foi encontrado num beco entre as ruas
São Lucas e São Mateus, no
bairro Santa Terezinha, onde
ele morava.
Testemunhas acionaram a
Polícia Militar assim que encontraram o corpo, logo após
ouvir o barulho de disparos.
Apesar de suspeitas sobre a
autoria, ninguém presenciou

o momento do homicídio.
Um suspeito chegou a ser
ouvido e negou envolvimento no crime, apesar de
testemunhas relatarem que o
viram sair correndo do local
pouco depois dos tiros.
Paulinho Jiló tinha envolvimento com drogas e o
motivo do crime pode estar
relacionado a dívida com
algum traficante. Policiais
continuam em levantamentos para tentar identificar a
autoria do homicídio.
Polícia e Cia

pessoais dos trabalhadores,
que improvisavam varais
de corda para pendurarem
suas roupas.
Um dos trabalhadores
relatou que, devido às infiltrações na casa, teve de improvisar um plástico sobre
o colchonete para reduzir a
umidade.
As instalações elétricas
eram precárias. Em determinada ocasião, o início de
um curto circuito obrigou
as vítimas a saírem para o

terreiro no meio da noite,
por volta de uma hora da
manhã e debaixo de chuva,
com medo de incêndio.
Os alimentos eram armazenados no chão das
próprias casas e dentro de
caixas de papelão, não existindo no local nenhum recipiente para coleta de lixo.
Certa vez, os trabalhadores
teriam ficado um dia e meio
sem comer, porque o acusado Antônio Pinheiro trancara os mantimentos em um

Um adolescente de 16
anos foi apreendido em Espera Feliz. Ele é acusado de
matar Edimilson Amadeu
Duarte, 49 anos, com golpes
de foice, no Centro da cidade, na madrugada de quinta-feira, 14/08.
O corpo foi encontrado por
populares na rua Sete de Setembro. Quando os policiais
chegaram, havia um grandesangramento na cabeça e ele
não apresentava sinais vitais.
Ao lado do corpo havia um
facão. Denúncias apontaram
como autor do homicídio um
menor de 16 anos.
O adolescente foi localiza-

do. A foice utilizada no crime
estava escondida debaixo de
um tapete na sala de sua casa.
Ela foi jogada em cima de um
telhado de uma casa vizinha
para confundir os policiais.
Ainda de acordo com o adolescente, estava em um bar
onde havia se desentendido
com a vítima. Ele alegou que
Edimilson estava com um facão e fez ameaças de morte.
O garoto foi ouvido na delegacia e liberado em seguida, embora esteja envolvido
em outros delitos. O caso segue em inquérito aberto pela
Polícia Civil.
Polícia e Cia

A polícia Militar
de Ipanema, prendeu o vereador
Mauricio Rocha de
Oliveira, 32 anos
de Córrego Novo.
Por volta das 4h30,
do dia 14, durante a
madrugada, ele foi
interceptado por
policiais militares,
quando estava se
aproximando da
cidade de Piedade
de Caratinga, com
ele foram apreendidos uma
arma de fogo e vários apetrechos para furto de gado.
Logo depois, a Policia Mili-

tar encontrou dois
caminhões
com
mais de 50 cabeças
de gados. Além do
vereador, mais três
comparsas teriam
participado do furto, como informou
o capitão da PM
Valter Soares, eles
já estavam sendo
investigados por
suspeita de alguns
delitos.
Segundo a Polícia, o vereador já tem passagem por roubo a banco e
chegou a cumprir 7 dias de
prisão preventiva. Os milita-

cômodo do alojamento e
viajou sem deixar a chave.
Na tarde do segundo dia,
eles arrombaram a porta e
fizeram sua própria comida.
As instalações sanitárias
não possuíam lavatório ou
mictório, nem estavam ligadas a sistema de esgoto,
fossa séptica ou sistema
equivalente.
Em uma das casas não
havia água potável e os
trabalhadores tinham de
utilizar água de um poço a

céu aberto para consumo,
preparação de alimentos e
higienização das vasilhas e
roupas. Não foram fornecidos materiais de primeiros
socorros, nem equipamentos de proteção individual.
O relatório de fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego, elaborado
pela equipe de fiscais que
estiveram no local, atendendo a denúncias, também
apontou o descumprimento de normas trabalhistas,
como a ausência de formalização do vínculo empregatício e falta de registro
em carteira.
A pena para o crime de redução a condição análoga à
de escravo vai de 2 a 8 anos,
sendo aumentada de metade
quando é cometido contra
menor, como ocorreu nesse caso. O mesmo aumento
de pena, embora em menor
proporção, também pode ser
aplicado ao crime do aliciamento, que prevê pena de
um a três anos. Já o crime
de frustração de direitos trabalhistas tem pena de 1 a 2
anos de prisão.

Adolescente mata homem com golpes
de foice em Espera Feliz

Vereador é preso por suspeita de furto de gado

res abordaram o veículo Gol em que ele
estava e encontraram a arma de fogo no
local onde fica a bateria do veículo, um
revólver taurus, com capacidade para 5
munições, carregado. Já outras 14 munições foram apreendidas no interior de
um maço de cigarro.
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ENTRETENIMENTO
NÃO SEI O NOME
O sujeito chegou naquela cidade e ficou sabendo que o José queria vender um burrinho.
Achando o bichinho muito simpático, ele perguntou: - Qual é o nome dele? - Num sei, não...
- Como não sabe? O bicho não é seu? E o caipira: - Só qui eu num sei qual é o nome dele... eu
chamo ele de Zeca, sô.

CAIPIRA PÃO DURO
O capiau, muito do pão-duro, recebe a
visita de um amigo. A certa altura da conversa, o amigo pergunta:
- Se você tivesse seis fazendas, você me
daria uma?
- Claro, uai! - respondeu o mineiro.
- Se você tivesse seis automóveis, você
me daria um?
- Claro que sim!
- E se você tivesse seis camisas, você me
daria uma?
- Não!
- Por que não?!
- Porque eu tenho seis camisas!

sete erros

NA MIRA
O caipira subiu em um táxi no Rio de Janeiro, uma reluzente Mercedes, e foi logo
perguntando:
- Moço, pra que serve aquela estrelinha
ali na ponta?
E o carioca, gozador:
- Aquilo ali é uma mira! Quando eu quero
atropelar uma pessoa, eu miro na estrelinha
e pumba!
Ao perceber o olhar assustado do caipira,
o carioca continuou:
- Quer ver só? Tá vendo aquela mulher
ali...
E acelerou o carro em direção da mulher,
só que na hora H ele desviou...
Bumba!
- Ué? Que barulho foi esse? - perguntou
o motorista.
- Ora, se eu não abro a porta o senhor ia
errar a mulher!

VACA DOENTE
Muito triste, o caipira procura o compadre da fazenda vizinha:
– Bento! Minha vaca tá doente, rapaiz...
Lembra quando a sua ficô doente, o que foi
que ocê deu pra ela?
– Ah, eu dei uma ração especial! Se ocê
quiser eu te dou o que sobrou!
O caipira pega a ração, agradece e vai
embora. Uma semana depois ele reencontra
o compadre.
– Xii, Bento... Nem teve jeito, rapaiz...
Eu dei aquela ração pra minha vaca... E a
danada morreu!
– Óia qui coincidência! A minha tamém!

CURIOSIDADES
Buracos misteriosos aparecem na Sibéria
A Sibéria tem sido frequente nos
noticiários graças a uma série de
buracos misteriosos que estão aparecendo em algumas regiões. Segundo
uma reportagem do jornal “The Siberian Times”, duas crateras imensas foram recentemente encontradas
na Península de Yamal, conhecida
como o lugar do fim do mundo; e na
Península Taymyr.
Os fenômenos ainda não têm ex- O segundo buraco da Península de
plicação. Pesquisadores acreditam Yamal tem 15 metros de diâmetro.
que os buracos tenham relação com
Moradores locais acreditam que
a queda de meteoritos, mas ainda não as crateras misteriosas possam ter
existem evidências. A versão mais sido criadas por seres extraterrestres.
aceita é que o solo da região, chama- Pesquisadores do Earth Cryosphere
do de pergelissolo, estaria derreten- Institute estão trabalhando na invesdo de forma acelerada por causa do
tigação do fenômeno.
aquecimento global. Esse processo
A cratera da Península Taymyr
poderia estar criando um tipo de bol- foi descoberta por pastores locais do
são subterrâneo de gás metano.
vilarejo de Nosok. O buraco tem o
A primeira cratera descoberta na formato de um cone, com quatro meregião tem cerca de 80 metros de ditros de diâmetro e até 100 metros de
âmetro e 60 metros de profundidade. profundidade.

Como repassar financiamento de carro ou moto?
Muitas pessoas financiam veículos de renda para saber se a pessoa
e, por algum motivo, precisam repas- que vai assumir o financiamento
sá-los. Quando isto acontece, é normal tem condições de honrar com o
que as pessoas tenham um perda de contrato.
dinheiro, pois o valor que já pagaram
Os comprovantes de renda
pelo financiamento não é devolvido.
exigidos são declaração de moviTodas as financeiras do Brasil mentação bancária (3 últimos exaceitam que os donos dos veículos tratos), holerits, imposto de renda
façam a transferência do titular, ou Declaração de Renda (DECOpassando o financiamento para um RE). Para que o financiamento do
terceiro. Este tipo de procedimenveículo possa ser repassado para
to pode ser feito tanto com carros
outra pessoa é necessário que o
quanto com motos.
veículo não tenha débitos, como
Repassar veículos é um processo multas, IPVA, DPVAT, licenciasimples. De uma forma geral, bas- mento e Inspeções. Outro ponto
ta procurar o banco ou financeira e importante é que o carro ou moto
negociar o repasse para uma pessoa não tenha débitos com o banco ou
disposta a assumir a dívida.
a financeira.
Para repassar o veículo é preA transferência é um processo
ciso encontrar uma pessoa que te- rápido e permite um novo cálculo
nha interesse em ficar com o carro para as parcelas, de acordo com as
financiado e que conte com cré- necessidades do novo dono. Geraldito aprovado pelo banco. As fi- mente, a taxa para a transferência
nanceiras costumam pedir provas fica em torno de R$ 400,00.

HORÓSCOPO
Astrológica por Claudia Vannini

LEÃO – DE 23/7 A 22/8: Continuam os fortes
ventos da positividade e da energia para realizar afazeres, iluminar objetivos profissionais e,
também, de ordem pessoal. A dica é continuar
focando nos objetivos para não ter de remediar posteriormente, pois
cobranças não faltarão.
RELACIONAMENTOS: no momento ainda persistem algumas
cobranças, principalmente por maior dedicação da relação a dois. A
família poderá cobrar maior participação sua em momentos específicos. Há melhora do humor e sua energia pode cativar novas pessoas.
ÁRIES – DE 21/3 A 20/4: O período ainda continua promissor, até
mesmo porque você está à procura de novas ideias para dar maior sentido
para a vida. Sua expressão ganha pontos também e aí está a possibilidade
de se tornar mais feliz, interagindo e pensando mais no coletivo.
RELACIONAMENTOS: já que sua expressividade está melhor,
também é natural que as ideias sejam assimiladas pelas pessoas
que fazem parte de seu cotidiano, sobretudo na área profissional.
Possibilidade de fazer novos amigos e, quem sabe, se interessar
por alguém.
TOURO – DE 21/4 A 20/5: O sentimento de realidade e “pés no
chão”, algo bem peculiar na maioria dos taurinos, ganha espaço
neste período. Será preciso ter bom senso e equilíbrio para direcionar
interesses e decidir no momento certo, principalmente em questões
que envolvam finanças e bens.
RELACIONAMENTOS: para quem estiver num relacionamento
duradouro ou no início de um novo, será possível acontecer altos e
baixos. Perceba que tudo poderá ser ocasionado por mal entendido
ou por inconstância de uma das partes.
GÊMEOS – DE 21/5 A 20/6: Ideias não faltam para enfrentar novas
situações em frentes de trabalho. Novas propostas podem surgir
naturalmente, inclusive a partir de ideias que fervilham e aguçam a
curiosidade na área comercial. Não deixe a melancolia atrapalhar
e vá em frente.
RELACIONAMENTOS: para quem estiver num relacionamento
duradouro, nada melhor do que aumentar o comprometimento entre
ambos. Demonstre sua forma de ver o mundo, seu lado intelectual
que isso poderá superar barreiras com boas conversas e melhor
entendimento da relação.
CÂNCER – DE 21/6 A 22/7: Preste atenção em outras possibilidades bem a sua frente. Se você possui outros talentos e pode
criar situações diferentes para seu cotidiano, evidentemente se não
atrapalhar o principal, porque não criar algo novo, sair um pouco da
mesmice e quem sabe, até ganhar um dinheirinho extra?
RELACIONAMENTOS: algumas reviravoltas a partir de oposição
de ideias podem mexer com seu relacionamento amoroso. Momento
de seriedade e ratificação de compromisso, mas cuidado com palavras e ações, inclusive no sentimento de posse em relação ao outro.
VIRGEM – DE 23/8 A 22/9: Aproveite o final de semana para se
dedicar um pouco mais aos afazeres pessoais. Talvez dedicar-se
a um tempinho para si, ler um livro, repensar situações peculiares
pode ser um bom exercício para amenizar tantas questões e, quiçá,
chegar a conclusões.
RELACIONAMENTOS: nem hesite se de repente “a carapuça” do
outro cair, pois ninguém está escapo das famosas decepções. Podem
acontecer confusões mentais. Entenda que o que vier de positivo é
lucro, então faça como na música: Live and let die!
LIBRA – DE 23/9 A 22/10: Você tem a chance de mostrar o que
é capaz neste momento. Se for o caso de resolver um problema ou
tomar a iniciativa de buscar soluções para terceiros, então chegou
a hora. Há criatividade, boas ideias e vontade de brilhar.
RELACIONAMENTOS: o valor de uma amizade tem enorme peso
para você. Seus amigos ganham projeção neste período, sobretudo
pela proteção e ajuda que podem permitir antever caminhos a percorrer num futuro breve. Não desconsidere a experiência de ninguém.
ESCORPIÃO – DE 23/10 A 21/11: Se ainda houver algum problema a ser resolvido é bom ficar atento e resolver logo para que outras
coisas possam fluir como deseja. Não é o momento para dramas. Seu
foco está mais evidente, mas não esqueça de agir com prudência e
saiba escolher bem as palavras no momento certo.
RELACIONAMENTOS: para quem iniciou um relacionamento ou
está naquele chove e não molha, o momento pode ser definidor para
ambos. Nem adianta se esgueirar, pois há cobranças no ar, mesmo
de forma implícita com ciúmes, algo tudo a ver com o signo.
SAGITÁRIO – DE 22/11 A 21/11: Sabe aquele velho sonho de
construir algo novo ou pelo menos deixar de lado alguns aspectos
usuais da vida para tomar novas frentes de trabalho? Pois bem, há
forte energia que patrocinará tais intenções e você tem tudo para
fazer e acontecer. Escolha o momento e não esqueça de se planejar.
RELACIONAMENTOS: não dá para iniciar um novo amor com
base em tantas regras de ir e vir, de fazer ou deixar de fazer. É preciso resgatar a espontaneidade e o calor das palavras, dos toques
e da vontade de se transformar o relacionamento em algo superior.
CAPRICÓRNIO – DE 22/12 A 20/1: É hora de colocar a vida para
frente, mesmo que esteja em função de outras pessoas. Há forte
tendência e curiosidade para se buscar a quebra de possíveis tabus
criados por você. Tudo bem, ter curiosidade é uma coisa, outra coisa
é se permitir. A escolha será sempre sua.
RELACIONAMENTOS: a questão sexual pode passar por revisões
neste momento, inclusive porque sabe que há interferência desse
detalhe até em situações importantes. Nem se espante se a gravidez
ou algum aspecto relacionado a filhos interferir a partir de agora.
AQUÁRIO – DE 21/1 A 19/2: Será possível acontecer embates de
ideias que devem ser considerados ao final das contas. Quem é dono
da verdade? Ninguém. Por isso será importante saber dirigir palavras
e entender que há momentos e momentos para dizer sim ou não.
RELACIONAMENTOS: a partir deste final de semana, estará propício para se viver bons momentos amorosos. Procure surpreender a
pessoa amada. Para quem estiver só, os próximos três dias estarão
ótimos para iniciar um romance e tirar suas conclusões.
PEIXES – DE 20/2 A 20/3: Algumas cobranças a respeito da
condução de seu cotidiano podem ocorrer nesta semana. É preciso
em alguns momentos ter o pulso para cobrar e também, saber ouvir
as críticas de colegas, se for o caso. Use a criatividade e resolva,
pois o momento requer isso.
RELACIONAMENTOS: se houver a necessidade de fazer a famosa D.R. o momento é este. Saiba que será importante estabelecer
boas conversas com a pessoa amada. A questão será apenas se
adaptar a possíveis regras criadas por ambos. O resto fica por conta
do bom senso.
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“O Luciano sem o Zezé não é ninguém”,
dispara Zilu durante entrevista
A vida pessoal de Zilu, 54, continua recheada de polêmicas. A empresária não sai da mídia
depois que concedeu uma entrevista à revista "Veja" no mês de maio. Na noite da última
quinta-feira (14), a ex-esposa de Zezé di Camargo, 51, falou novamente sobre a separação e
a família para o jornalista Alvaro Leme, do "R7".
Na conversa, ela afirmou que a amizade com
Luciano, 41, realmente acabou. "Ele virou o
meu inimigo a ponto de dizer que vai provar
para o público que não sou a Zilu que todo
mundo pensa. Eu digo para ele ficar à vontade,
porque sempre fui verdadeira e mentira não dura. Digo para ele
que não vivo na sombra do Zezé. Eu, sem Zezé, sou a Zilu. Ele, sem
o Zezé, não é ninguém", dispara.
Chateada com a briga, Zilu lembra tudo o que fez pelo cantor.
"Eu o acolhi na minha casa, como um filho. Virar a cara para mim?
Ele está cuspindo no prato em que comeu. A Flávia, a mulher dele,
também nem fala mais comigo", conta. A empresária também faz
críticas ao ex-marido, com quem ficou casada por 30 anos. "O Zezé
fica falando que quem gosta dele tem que seguir a Graciele [Lacerda, atual namorada do cantor] no Instagram para mostrar que ela é
mais popular do que eu. Tem cabimento?", questiona.
A empresária também afirma que não se importa em ver o sertanejo com a companheira. "Deus é tão bom, tão fiel comigo, que
hoje vejo foto dos dois juntos e é como se estivesse diante de um
casal desconhecido. Nada como um dia após o outro." Apesar da
confusão, os filhos seguem neutros, pois "o amor que temos por
eles é a coisa mais sagrada que existe".
Zilu não quis comentar sobre valores envolvidos na separação,
mas confessa que a situação tornou-se complicada. "Estava muito
em paz até três meses atrás, a partilha de bens parecia bem encaminhada, mas agora complicou tudo de novo." Ela aproveita a
oportunidade e nega que participe de um aplicativo para arranjar
um novo companheiro. "Você acha que eu preciso entrar em site de
namoro? Era só o que me faltava. Os meus advogados já acionaram
o jornal que publicou."
A ex-mulher de Zezé também abriu o coração sobre o fim do
relacionamento com Zé Henrique, 39. "Ficou difícil demais lidar
com a avalanche que virou as nossas vidas depois daquela entrevista na 'Veja'. Que namorado aguenta o tempo todo alguém falando
do ex da mulher na orelha dele? Não eu falando, mas o resto do
mundo. Decidi poupar nós dois do desgaste. Temos contato ainda,
mas apenas como amigos", finaliza.

Jô Soares está com suspeita de câncer no
pulmão, diz jornal
Jô Soares, 76, está com suspeita de câncer
no pulmão e o seu estado de saúde é grave,
de acordo com o colunista Leo Dias, do jornal "O Dia", do Rio de Janeiro. O oncologista
Dráuzio Varella, 71, foi chamado às pressas
para acompanhar o caso. Segundo uma fonte
ouvida pela coluna, o apresentador teve uma
parada cardíaca na noite da última quarta-feira (13).
Após muita boataria, Jô Soares deixou no
final tarde de sexta-feira última o hospital Sírio-Libanês. O apresentador estava internado
desde o dia 25 de julho com um quadro de pneumonia. Ele ainda
deve ficar alguns dias repousando em sua casa. A informação foi
confirmada pela assessoria do Sírio.
Jô deixou o local em um carro preto, que foi filmado por emissoras de TV que estavam no local. Uma das equipes presentes no
local era do Cidade Alerta. Ao noticiar a alta do Jô, o programa
exibiu por acidente uma matéria falando carreira do apresentador,
que entraria em seu obituário, segundo uma fonte da emissora. A
matéria ficou no ar por cinco segundos e a produção levou bronca
pelo erro.
O hospital confirmou que Jô esteve na UTI por um tempo, mas
se recuperou bem. O blog torce para que o apresentador volte logo
a gravar seu programa.

Rachel Sheherazade discute com diretor do
SBT e exige respeito
Após ser impedida de apresentador o “SBT Brasil” de quarta-feira (13), Rachel Sheherazade teve uma discussão acalorada com
o diretor de jornalismo da emissora, Marcelo Parada.
Durante a briga, que foi ouvida por vários profissionais, a jornalista pediu “mais respeito” e ameaçou reclamar de Parada para
o dono do canal, Silvio Santos, segundo o site “Notícias da TV”.
Rachel foi proibida de apresentar o noticiário por chegar atrasa-

acesse: www.jm1.com.br

da à emissora. Ela chegou para gravar chamadas do jornal faltando uma hora e 15 minutos
para o início do jornal – geralmente ela chega
duas horas antes.
Na ocasião, a jornalista teve uma consulta
médica e avisou a secretária de Parada sobre
seu atraso. No entanto, ao chegar à redação do
SBT, ela foi avisada de que não entraria na bancada do telejornal.
A apresentadora tentou argumentar que ainda
dava tempo de gravar as chamadas e locuções. No entanto, Parada avisou que outro jornalista já tinha iniciado o trabalho e foi
irredutível. Procurado pela publicação, o diretor informou que não
comenta assuntos internos do Jornalismo.

Bruna Marquezine confirma fim do
namoro com Neymar
Bruna Marquezine confirmou o que já era
comentado por todos: o fim do namoro com
Neymar.
Em entrevista ao 'Fantástico', da TV Globo, a atriz falou sobre a relação com o jogador do Barcelona.
'Eu tenho um carinho muito grande por
ele. Carinho, admiração, respeito... Vai ser
eterno”, disse, em conversa realizada em
Los Angeles.
Ela está na cidade dos Estados Unidos para gravar seu primeiro longa em Hollywood. A atriz fará sua estreia internacional no filme “Breaking Through”, do diretor John Swetnam.
Em entrevista à revista 'Top Magazine' deste mês, ela já havia dado uma pista sobre o namoro. 'Eu quis levar a sério, quis
namorar, ter um compromisso', afirmou.
O término do namoro com Neymar ocorreu na recente viagem dos ex-casal a Ibiza, na Espanha.
O conflito começou porque Bruna acreditava que a viagem
seria romântica, mas ao chegar na Europa encontrou os amigos
de Neymar.
A atriz se irritou com as constantes tentativas dos amigos de
chamarem a atenção de Neymar e levá-lo para as baladas. Bruna acabou voltando ao Brasil apenas três dias depois de chegar
à Europa. Bruna e Neymar assumiram o namoro em fevereiro
de 2013. Um ano depois, chegaram a terminar a relação. Eles
reataram um tempo depois e colocaram um ponto final após as
férias na Espanha.

Vencedor de leilão desiste de virgindade de
Catarina Migliorini
O japonês que arrematou a virgindade de
Catarina Migliorini em leilão desistiu do
prêmio por conta do 'do comportamento e
da atitude' da jovem. A revelação foi feita no
documentário 'Virgins Wanted', que foi lançado na última quinta-feira (14), nos Estados
Unidos.
O diretor Justin Sisely declarou que Catarina foi rude com o vencedor - que deu um
lance de US$ 780 mil (cerca de R$ 1, 7 milhão), em 2012. Os dois se conheceram em
um restaurante de Sidney, na Austrália, e o
homem ficou “chocado” com a postura dela, que chegou a afirmar
na época que tinha desistido do leilão.
Catarina, no entanto, negou a versão de Sisely. Ela chegou, inclusive, a declarar que foi enganada pelo produtor, que não pagou
os valores prometidos. A jovem ainda disse que suspeitou de uma
fraude, uma vez que o vencedor, originalmente, era um japonês de
53 anos, mas quem apareceu foi um jovem de 21, afirmando que
seu pai pagou a oferta.

“Quero revelar tudo”, afirma Roberto Carlos
sobre autobiografia
Após a polêmica sobre biografias
não autorizadas, Roberto Carlos afirmou que está escrevendo uma autobiografia.
'Quero revelar tudo, falar tudo, mas
coisas boas principalmente. Quero
contar como aconteceu, como está
acontecendo, como quero que continue acontecendo', declarou durante
uma coletiva de imprensa, no México.
Ainda sem data de lançamento, o “Rei” disse que o livro sairá
'quando estiver pronto' e revelou que já escreveu “30% do primeiro
volume”. 'Quero dizer que não vai caber tudo em apenas um livro,
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acredito que serão dois volumes.”
Vale lembrar que o músico esteve envolvido no debate no fim
de 2013 sobre biografias não autorizadas. O “Rei” e diversos artistas – como Caetano Veloso, Chico Buarque e Gilberto Gil – se
mostraram a favor da lei que permitia a proibição de biografias que
não tinham sido autorizadas pelos biografados e seus herdeiros.
No passado, o músico vetou publicações que retravam a sua história. No último ano, ele impediu a venda do livro 'Jovem Guarda',
de Maíra Zimmerman, que trazia detalhes de sua vida íntima e, em
2017, proibiu a obra 'Roberto Carlos em Detalhes', de Paulo César
de Araújo.

Morre viúva de Reginaldo Rossi
Menos de oito meses após
a morte de Reginaldo Rossi, a
viúva do cantor, Celeide Pessoa Neves, faleceu, vítima de
um infarto, na manhã da última sexta-feira (15), Hospital
Memorial São José, no Recife.
A viúva, de 67 anos, estava
internada na UTI coronária
desde a última quarta-feira
(13) com complicações no coração, segundo o jornal “Extra”. Uma das últimas aparições de
Celeide foi na estreia da turnê da cantora Lia Sophia, no final de
julho, em Recife. Na ocasião, ela ainda teve encontro com o compositor Jota Michiles e o cantor Victor Camarotti.
Reginaldo Rossi faleceu no dia 20 de dezembro de 2013, aos
69 anos, vítima de um câncer de pulmão. O casal tinha apenas um
filho, o ator Roberto Rossi.

Fora de clínica psiquiátrica, Monique
Evans afirma: “Como é bom voltar a viver”
Internada em uma clínica psiquiátrica
desde o começo do mês, Monique Evans
deixou a instituição na última sexta-feira
(15) para jantar com a DJ Cacá Werneck.
Em seu Instagram, a ex-modelo publicou uma foto com a amiga. 'Como é
bom voltar a viver', afirmou na legenda
da imagem.
A apresentadora, no entanto, não explicou se a saída foi temporária ou se recebeu alta da clínica..

Madonna virá ao Brasil em 2015 para
inaugurar academia, diz jornal
Madonna retornará ao Brasil em 2015. Entre
março e abril, a cantora abrirá a primeira filial
de sua academia, a Hard Candy Fitness, em Ipanema, zona sul do Rio de Janeiro.
A presença de Madonna na inauguração está
garantida, segundo o jornal “O Dia”. Cerca de
US$ 40 milhões (em torno de R$ 90 milhões)
estão sendo investidas na abertura do estabelecimento no país.
A ideia é abrir, pelo menos, dez novas academias em um intervalo de cinco anos na América
do Sul. Além do Brasil, Argentina, Peru e Bolívia também devem
receber filiais da Hard Candy.

Irmão de Juliana Paes consegue direito a
liberdade provisória
Carlos Henrique Couto Paes deixou
o presídio Bangu 10, no Rio de Janeiro, na última quinta-feira (14), após
entrar com um pedido de liberdade
provisória.
Irmão de Juliana Paes, o barman
contou com a ação de seus advogados
e poderá responder ao processo em liberdade, segundo o jornal “Agora São
Paulo”. Ele foi preso em flagrante no
início desta semana, após destruir o
quarto do motel onde estava hospedado em São Gonçalo - funcionários revelaram que o rapaz estava bastante agressivo na ocasião.
Aliás Carlos chegou a quebrar um dos vidros da viatura do 7˚
Batalhão da Polícia Militar e só se rendeu após policiais dispararem um tiro para o alto. Machucado, ele foi encaminhado a um
hospital antes de seguir para a penitenciária.
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Lideranças da base tucana declaram apoio a Pimentel

Visconde do Rio branco
(16 de agosto) - O candidato
a governador pela coligação
Minas Pra Você, Fernando
Pimentel (PT), recebeu hoje,
em Visconde do Rio Branco
(Zona da Mata), o apoio de
prefeitos, vereadores e lideranças do DEM, PTB, PP e
PDT, partidos que integram
a base do candidato tucano
ao Palácio Tiradentes. Integrantes do PSB também asseguraram apoio ao candidato
petista.
O apoio foi formalizado
durante almoço com lideranças políticas da região. Antes
do evento, o candidato fez
caminhada na Praça 28 de
Setembro acompanhado de
mais de 40 prefeitos, deputados e candidatos da região.
Pimentel destacou a importância de receber apoio de
partidos que, oficialmente,
estão com o candidato tucano.
“Na política, o que importa são os compromissos.
Fico feliz em receber apoio
de outros partidos que não
estão formalmente em nossa
campanha, mas que têm o
mesmo compromisso que a

gente: trabalhar para melhorar a Zona da Mata, Visconde
do Rio Branco, Minas Gerais.
Enfim, melhorar a vida das
mineiras e dos mineiros”, declarou.
Prefeito de Guiricema pelo
DEM, Antônio Vaz de Melo
oficializou seu apoio a Fernando Pimentel durante o
almoço. “Estamos apoiando
Pimentel porquê a avaliação
é que o governo de Minas
não fez nada pelas cidades.
Está faltando tudo nos municípios”, afirmou.
“O governo do estado não
repassa recursos para os municípios e cai tudo em cima
das prefeituras. O governo
está fechando delegacias e
temos de colocar dinheiro do
município em atividades que
são de responsabilidade do
estado, como Saúde e Educação”, declarou.
“Minas precisa de mudanças. O estado tem de ser
igual para todos, assim como
Dilma [a presidenta Dilma
Rousseff] faz com todas as
cidades. Aqui tudo é barrado,
pois o prefeito é do PT”, afirmou o vereador Rober Lima
(DEM), citando o prefeito de

cnpj do canditado: 20577556000152
cnpj contratado: 01.331.762.0001-33
valor da publicação: 420,00

CNPJ do Candidato: 20.565.976.001-19
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Prefeitos e vereadores de legendas como DEM, PTB, PP e PDT garantem que a Zona da Mata
foi abandonada pelo governo estadual e vão integrar a campanha do candidato a
governador pela coligação Minas Pra Você

Visconde do Rio Branco, Iran
Silva Couri (PT).
Lideranças do PSB da cidade de Coimbra também foram prestar apoio a Fernando
Pimentel. “Lá, em Coimbra,
está faltando tudo. Falta Educação, Segurança. Por isso
estou aqui com Pimentel”,
afirmou o vereador Jorge An-

drade (PSB).
Zuma Dinis Pereira, vereador de Ervália pelo PTB,
afirmou que seu partido foi
prejudicado e que seu município também enfrenta sérias
dificuldades com a falta de
investimentos por parte do
governo de Minas. Ao todo,
18 lideranças da coligação

adversária participaram dos
eventos.
Pimentel destacou a necessidade de a Zona da Mata
retomar o desenvolvimento e
voltar a atrair investimentos.
Nos últimos anos, a região
perdeu várias empresas para
estados vizinhos devido às
altas alíquotas de ICMS prati-

cadas pelo governo do estado.
“Nos últimos 12 anos em
Minas, a Zona da Mata ficou esquecida, abandonada.
É uma região de enorme
potencial turístico e empresarial. Tudo isso tem que ser
alavancado. Vamos ser o governo que vai trabalhar com
olhar regionalizado e aberto à
participação de todos, de cada
cidadã e cidadão”, declarou
Pimentel.
Ao seu lado, o candidato
a vice-governador Antônio
Andrade (PMDB) também
reforçou a importância de retomar os investimentos na região e de se reavaliar a legislação tributária para a Zona
da Mata voltar a crescer.
“A Zona da Mata paga
muito caro pela má administração do governo de Minas.
Não só no desenvolvimento,
mas na Educação também.
Nossos filhos merecem uma
Educação de qualidade, nossos professores merecem um
salário digno. Os custeios da
Saúde não são feitos”, declarou Andrade.
“O 13 hoje é o número do
PMDB e vai mudar a história
desse estado”, completou.

