Ano 12 - Nº 237 - 26 de agosto / 2014 - Telefone: (33) 3331-8409 - www.jm1.com.br - contato@jm1.com.br

Distribuição gratuita

Circulação: Região Vertente do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Câmara realiza audiência pública sobre Educação

U

ma nova audiência pública foi realizada pela Câmara M. de
Manhuaçu na noite de quinta-feira, 14. Conduzida pela Comissão Legislativa de Educação, Cultura e Esporte - composta
pelos Vereadores Rogério Filgueiras Gomes (Presidente), Jânio Garcia
Mendes (Relator) e Aponísia dos Reis (Membro) - a Audiência teve
início às 19h, após trabalhos do plenário, em sessão ordinária.
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Funcionamento do comércio
em Manhuaçu aos domingos
Você é contra ou a favor?
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MEC toma virada e
dá adeus à Taça BH
SAMAL coloca
contêineres nas ruas

MANHUAÇU (MG) - O Serviço Autônomo de Limpeza Municipal (SAMAL) adquiriu
52 contêineres de lixo, que
serão espalhados pelas ruas
do município. Ao todo, duzentos contêineres serão adquiridos pela autarquia.
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EDITORIAL

O que você pensa do trabalho
aos domingos

Manhuaçu está discutindo sobre o trabalho aos domingos, o assunto é
um pouco polêmico, os cristão procuram seguir os mandamentos bíblicos.
Há certas denominações que os fiéis seguem com rigor o recomendado
por sua doutrina com base na palavra de Deus, Ele disse para o homem
trabalhar 6 dias e descansar no sétimo, sendo o domingo o primeiro dia,
lógico que o dia de descanso é o sábado. Do ponto de vista religioso, devo
guardar o sábado ou o domingo? Iremos encontrar diferentes interpretações
sobre o dia do Senhor, uns irão defender o sábado, porém outros usarão
argumentos para defender o domingo. Todas as vezes que um juiz vai dar
uma sentencia ele o faz com base em uma lei, um regulamento que prevê
as penas antes delas acontecerem. Muitos cristãos adotam, 1º) “A aceitação
das Escrituras Sagradas como única regra de fé e conduta”. Curiosamente
não encontrarão base bíblica para que o dia sagrado seja o domingo. Muitos
cristãos ensinam que o dia de guarda é o domingo e que o Sábado foi dado
apenas aos judeus. Porém, quando estudamos a Bíblia percebemos que não
é este o caso. De acordo com a Palavra de Deus, o único dia chamado de
Santo é o Sábado: “Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos
teus próprios interesses no meu santo dia; se chamares ao sábado deleitoso
e santo dia do SENHOR, digno de honra, e o honrares não seguindo os
teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando
palavras vãs, então, te deleitarás no SENHOR. Eu te farei cavalgar sobre
os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a
boca do SENHOR o disse.” Isaías 58:13-14. O próprio Jesus Cristo em
certa ocasião disse ser o “Senhor do Sábado”, ou seja, seu criador: “de
sorte que o Filho do Homem é senhor também do sábado.” Marcos 2:28.
Portanto, nas Escrituras, não encontramos um único texto que diga ser o
domingo o dia do Senhor. Algo também que nos chama atenção é o fato de
o Sábado ser o único dia da semana a receber um nome e a ser abençoado
e santificado pelo próprio Deus: “Assim, pois, foram acabados os céus e
a terra e todo o seu exército. E, havendo Deus terminado no dia sétimo
a sua obra, que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha
feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou; porque nele descansou
de toda a obra que, como Criador, fizera.” Gênesis 2:1-3. “Mas o sétimo
dia é o sábado do SENHOR, teu Deus; não farás nenhum trabalho, nem
tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva,
nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas
portas para dentro;” Êxodo 20:10. Assim,
Fale com a redação
contato@jm1.com.br a diferença entre o Sábado e o domingo é
esta: Deus abençoou e santificou o dia de
(33)3331-8409
Sábado enquanto que o domingo, não. Ele
disse que o Sétimo Dia era o “Seu dia” e
não o primeiro. Isto é algo no qual devemos refletir com oração.
Engolindo os camelos e coando os mosquitos!
Guias cegos! Vocês coam um mosquito e engolem um camelo. [Jesus,
em Mateus 23. 24 NVI]
É interessante observar como Jesus era implacável com os fariseus
e saduceus, ou seja, a classe religiosa da época. Mas ao mesmo tempo, Jesus conversava bem com os cobradores de impostos, (que eram
ladrões), as prostitutas, os endemoninhados e todo “mundo que não
prestava”. Aliás, Jesus tinha péssimas companhias. Agora, quando Jesus
se deparava com um fariseu a coisa ficava feia. O capítulo 23 de Mateus
é enorme, com 39 versículos, mas é inteiramente um sermão de Cristo
contra os fariseus.
Todo fariseu tinha o costume de coar a água potável com um pano “para
ter certeza de não engolir um mosquitinho, considerado o menor ser vivo
impuro”, enquanto isso engolia camelos, simbolicamente, com grandes
pecados. Tanto a mosca como o camelo eram considerados animais imundos pelos judeus. O camelo era o maior dos animais ditos impuros. Com
a força dessa analogia Jesus desmascara a hipocrisia. É interessante que a
frase soa como trocadilho no original aramaico, que era a língua popular
na Palestina: “Vós coais um qamla e engolis um gamla”. Fonte: http://
agorapiaui.com. Leia alguns comentários na página 7, sobre o trabalho
aos domingos em Manhuaçu.

EXPEDIENTE
Diretor e Jornalista Responsável:
Devair Guimarães de Oliveira - MG-09523-JP
CNPJ: 01331762/0001-33
Colaboradores: Joaquim Saturnino da Silva - Cláudio Humberto - Adalberto
Romualdo Pereira Henrique, Pastor Celso Medeiros, Dr. Wanderley Fernandes
Avelar (correspondente junto a comunidade Européia)
Revisão: Marizete Belo
Opinião do Leitor: contato@jm1.com.br
Assessor jurídico: Dr. Geraldo Antônio Xodó dos Santos Féres
Voz Jornalística e Eventos SOCIEDADE SIMPLES Ltda ME
Diagramação e Composição: Rua Etelvino Guimarães, 217
Apt. 202 - Centro – Manhuaçu – MG CEP: 36900-000
Fone/Fax (33) 3331-8409 Cel (33) 8887-8409
E-mail: contato@jm1.com.br

CHARGE

EU LEIO O
JORNAL DAS
MONTANHAS
Geane Souza Mini Shop - Rua Dr. José
Fernandes Rodrigues,
531 - Centro Fone 3331-4133 Manhuaçu

Opinião dos Leitores
A opinião dos leitores está aberta a todas as pessoas sobre qualquer assunto, desde que não seja de ofensas
pessoais, proselitismo ou propaganda. As cartas poderão ser resumidas e corrigidas. Elas devem ser enviadas à Rua Etelvino Guimarães, 217 - Apt. 202 - Centro – Manhuaçu – MG CEP: 36900-000, por Telefax:
(33) 3331-8409, ou por e-mail: contato@jm1.com.br. Deve constar nome completo, endereço, RG, telefone para
contato, e os textos não podem passar de 30 linhas.

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
Produto pago em dinheiro e
cartão de crédito poderá ter preço
diferente
Ideias como estas só podem
vir de políticos que se puxarem a
ponta da orelha darão descarga na
cabeça. Usamos o cartão de crédito por uma questão de segurança.
E é essa segurança, tão alardeada
e prometida pelos políticos que
não temos e que não nos permite
pagar em dinheiro vivo. Por essa
e outras temos que ter sempre em
mente que votar é dar um cheque
assinado em branco.
Olá pessoal
Parabéns João e Rosa, por este
também tudo isto é importante
mas o que vai enriquecer teu mandato é a honestidade e o caráter

de vocês. Mas uma vez parabéns.
Cuide da tua cidade com saúde, educação e infraestrutura para
os empresários fazerem sua parte.
Um grande abraço,
Marta
Ao Jornal das Montanhas,
É com grande satisfação que
escrevo para este Grande Jornal
das Montanhas de Minas, tenho
lido os editoriais e tenho gostado
bastante e também a parte noticiosa do jornal me agrada também
pela imparcialidade, coisa que
não tenho visto em outros jornais.
Isso demonstra que realmente o
vosso jornal é escrito para o povo,
fico pensando se eu escrevesse
um jornal, sinceramente tem uns
políticos aí dos governos do município, do estado e até da presi-

denta Dilma eu não colocaria de
maneira alguma, mas penso que é
isso mesmo, vocês estão certos, aí
tem gosto para todos os leitores e
acaba agente gostando da postura
independente de vocês. Parabéns.
Gilberto Ferreira
de Souza Lousada.
É pessoal! agora só falta as
empresas indenizar aos sitiantes
prejudicado nas redondezas do
entroncamento da BR 040, a
altura do km 311. Pois, quando
eles lá passaram fotografaram
os imóveis e suas trincas ficado
de retornar depois, mas jamais
voltaram para ver os danos causados pelas maquinas às casas
e fazer das devidos reparos ou
indenizar os moradores. E HAJA
TRINCAS.
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
“Erros alimentares o maior
problema nutricional”
A profissão ganha cada dia maior relevância, considerando a
importância que assumiu nos últimos anos por seu trabalho frente aos desafios de tornar a sociedade cada vez mais saudável e
menos comprometida por doenças. "Se faz urgente uma reflexão
para a questão: erros alimentares originam episódios nutricionais
e podem implicar estados patológicos gravíssimos, alerta os nutricionista. "A boca pode ser nosso BEM ou nosso MAL", define a
especialista.

Profissionais da política só
puxa para um lado

Os eleitores devem estar atentos quanto aos comentários dos
profissionais da política, que são aqueles que apoiam determinados candidatos por uma cifra de reais que em determinados casos
supera em muito o mercado de trabalho, a ideologia passa longe
e a cada eleição apoia um candidato. Em Manhuaçu a guerra das
informações já começou, a grande discussão do momento é de
quem será majoritário na cidade. Lael Varella teve 15 mil votos na
eleição passada, a pergunta de todos: qual foi o benefício que ele
trouxe para a comunidade de Manhuaçu? Alguém disse: O hospital de Muriaé presta um excelente serviço, tal vez o melhor do
país suprido pelos governos estadual e federal. “Parabenizamos a
iniciativa de Lael pela fundação do hospital, mas isso não é trabalho de deputado, o trabalho é fazer leis e conseguir emendas
parlamentares para ajudar os municípios, não conheço nenhuma
obra ou emenda do deputado Lael para o povo de Manhuaçu”.
Disse Rosângela. Levando em conta que dos deputados que mais
receberam votos na cidade apenas João Magalhães continuou ajudando o Hospital Cesar Leite, o grande diferencial da saúde regional e vários municípios da região foram beneficiados por verbas
do deputado João Magalhães, se ele fosse repetir sua candidatura
a federal a opinião da maioria é de que ele seria o mais votado da
cidade, mas como sua candidatura é estadual, ninguém tem dúvida
que ele estará bem a frente na votação como majoritário, pelo o
que ele tem feito poderá surpreender e ter mais de 15 mil votos em
Manhuaçu. Agora entre os candidatos federais Paulo Abi-Ackel
não deve repetir sua votação, na sua primeira eleição ele foi muito
bem votado, nas demais ele caiu, mesmo tendo o apoio do prefeito em exercício e do ex-prefeito e mesmo assim sua votação não
foi boa. O momento agora é de outro Dr. Mário Heringer deve
superar todas as expectativas, já que dentre os candidatos é o que
conseguiu apoio de maior número de lideranças locais a seu favor.
Renzo terá sua votação bem maior acrescida, como Bráulio Braz
também, pela liderança que estão lhe dando apoio. A tendência é
de que aqueles que milita na cidade e tenha alguma ligação com
Manhuaçu cresça a votação. A tendência, segundo constatou esta
coluna, é que em Manhuaçu as votações deva ser bem distribuída,
com João Magalhães e Mário Heringer puxando a votação, pelo
motivo de ser os mais identificados com a cidade.

Projeto que exclui o foro privilegiado

Família Campos demonstrou ser forte

Cidade bem desenvolvida trabalha direto

Há certos acontecimentos
que
não entendemos
muito, mas cremos
que não cai uma só
folha ao chão, que
não seja pela vontade de Deus. A
vida é assim, composta por começo
e recomeço, e só
os fortes sobrevivem, que garra da
Renata e dos filhos, em um momento tão difícil, resta aos herdeiros
dar continuidade ao ideal de Eduardo Campos. Que todos neste momento saibam cultivar a política que Campos compartilhavam com
todos, e que Marina saiba cumprir todos os acordos e se chegar ao
poder que Deus a ilumine para fazer as mudanças que o povo necessita. " NÃO VAMOS DESISTIR DO BRASIL"

Você sabia, que nem o congresso nacional consegue proibir o comércio nas capitais? Toda cidade que começa desenvolver, aparece
sempre alguém querendo barrar seu desenvolvimento, será que o
pessoal não entenderam ainda, porque supermercado abre aos domingos. Manhuaçu é uma cidade polo, e se os vereadores votarem
contra, será uma questão de pouco tempo, é só tempo de empossar
a nova câmara e com certeza voltará abrir aos domingos, isso é necessário nas cidades polos. É nos domingos e feriados que muitas
pessoas aproveitam para buscar em Manhuaçu o que eles não encontram em suas cidades.

Guarda-mirins no plenário

C

om grande participação de guarda-mirins no plenário, a
sessão legislativa de quinta-feira 21 de agosto, aprovou o
Projeto de Lei nº 067/2014 que “Declara de Utilidade Pública Municipal o Instituto Caminhar Vida Feliz”, de autoria do
Vereador, Presidente Maurício Júnior.

Água desprotegida da barragem
O Servidor do
SAAE, Nilton César
de Cristo, foi até a
Tribuna da Câmara
Municipal de Manhuaçu, e indignado,
apresentou diversas
denúncias contra a
autarquia ao qual trabalha a muitos anos.
Ele disse que tem
sido perseguido desde
quando solicitou providências para a água
desprotegida da barragem que abastece o
Distrito de Ponte do
Silva.

"Deu as costas para a comunidade"

Projeto também determina que hipóteses para aplicação
de foros especiais, como o STF, podem ser definidas em lei
ordinária. Foto: Carlos Humberto/SCO/STF

Aguarda indicação de relator na Comissão de Constituição e
Justiça (CCJ) projeto que exclui o foro privilegiado nos casos de
crimes contra a administração pública, de lavagem de bens, direitos ou valores decorrentes de crime contra a administração pública
e de crimes hediondos.
A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 18/2014 estabelece
também que as hipóteses de aplicação do “foro especial por prerrogativa de função” poderão ser limitadas por lei ordinária, e não
mais por emenda constitucional. A mudança permitiria aprovar
alterações dos crimes sujeitos a julgamento em foro especial por
maioria simples no Senado e na Câmara, e não mais por três quintos dos integrantes de cada Casa legislativa.
Para o autor, senador Acir Gurgacz (PDT-RO), a PEC é uma
forma de tornar o direito mais conectado à dinâmica da sociedade.

O dizem por aí vai
parar na Câmara Municipal. Veja o que disse,
o cidadão Nilson Dângelo Cicarini, morador
de Ponte do Silva, denunciou a falta de obras
na comunidade e disse
que o executivo ‘deu as
costas para a comunidade, após ser muito bem
votado’. Ele argumentou
que o único serviço realizado no local, nestes
vinte meses de governo,
foi a reforma inacabada
da creche – e, mesmo assim, o serviço está paralisado há cerca de trinta
dias. Em Fevereiro, Vereadores da Comissão de
Educação haviam visitado a creche do distrito.

Belotur no Congresso
Mineiro de Comunicação

A Belotur - Empresa de Turismo de Belo Horizonte é mais um
órgão a apoiar institucionalmente o Congresso Mineiro de Comunicação que acontecerá em Belo Horizonte nos dias 11, 12 e 13 de
junho de 2015 na sede da Fiemg.
Belo Horizonte é um município brasileiro, capital do estado de
Minas Gerais. Pertence à Mesoregião Metropolitana de Belo Horizonte e à Microregião de Belo Horizonte. Com uma área de aproximadamente 330 quilômetros quadrados, possui uma geografia
diversificada, com morros e baixadas, distando 716 quilômetros de
Brasília, a capital nacional.
Cercada pela Serra do Curral, que lhe serve de moldura natural e
referência histórica, foi planejada e construída para ser a capital política e administrativa do estado mineiro sob influência das idéias do
positivismo, num momento de forte apelo da ideologia republicana
no país. Sofreu um inesperado acelerado crescimento populacional,
chegando a mais de 1 milhão de habitantes com quase 70 anos de
fundação. Entre as décadas de 1930 e 1940, houve também o avanço da industrialização, além de muitas construções de inspiração
modernista, notadamente as casas do bairro Cidade Jardim, que ajudaram a definir a fisionomia da cidade.
De acordo com a mais recente estimativa realizada pelo IBGE
em 2013, sua população é de 2 479 175 habitantes, sendo o mais
populoso município de Minas Gerais, o terceiro da Região Sudeste, depois de São Paulo e Rio de Janeiro, e o sexto mais populoso
do Brasil. Belo Horizonte já foi indicada pelo Populations Crisis
Commitee, da ONU, como a metrópole com melhor qualidade de
vida na América Latina e a 45a entre as 100 melhores cidades do
mundo. Hoje a cidade tem o quinto maior PIB entre os municípios
brasileiros, representando 1,33% do total das riquezas produzidas
no país. Um evidência do desenvolvimento da cidade nos últimos
tempos é a classificação da revista América Economia, na qual Belo
Horizonte aparece como uma das 10 melhores cidades para fazer
negócios da América Latina em 2009, segunda do Brasil e à frente
de cidades como Rio de Janeiro, Brasília e Curitiba.
A cidade é mundialmente conhecida e exerce significativa influência nacional e até internacional, seja do ponto de vista cultural,
econômico ou político. Conta com importantes monumentos, parques e museus, como o Museu de Arte da Pampulha, o Museu de
Artes e Ofícios, o Museu de Ciências Naturais da PUC Minas. o
Circuito Cultural Praça da Liberdade, o Conjunto Arquitetônico
da Pampulha, o Mercado Central e a Savassi, e eventos de grande
repercussão, como o Festival Creamfields Brasil, o Festival Internacional de Teatro, Palco e Rua (FIT-BH), Festival Internacional
de Curtas e o Encontro Internacional de Literaturas em Língua Portuguesa. É também nacionalmente conhecida como a "capital nacional dos botecos", por existirem mais bares per capita do que em
qualquer outra grande cidade do Brasil.
Informações: 01 - Organiza Eventos - Av. Brasil, 916 - s/403
- Tel: (31) 3273-3066 - (31) 8465-7428 - (31) 9279-0366 - e.mail:
contato@organizaeventos.net.br
Acesse o Site do evento : www.sindijori-mg.org.br

Vacinação de cães é suspensa
Quem possui um animal de estimação terá de buscar outros meios, para
imunizá-lo de doenças, principalmente
a raiva animal. Recentemente, o Ministério da Saúde recebeu comunicado e
repassou para todos os Estados da Federação, informando que a vacinação
antirrábica seria suspensa, pois o fornecedor da vacina não teria condição
de atender a demanda, para a realização da campanha em várias regiões.
Emilce Estanislau relembra que,
muita gente está indagando se haverá
ou não a vacina. "Nossa orientação é
que os donos de animais façam a compra da vacina. Por outro lado, vamos
entrar em contato com o Ministério Público Estadual (MPE), para que a Vigilância Sanitária possa fazer uma vistoria em todos os locais que
comercializam a vacina e, aqueles estabelecimentos que estiverem
dentro das normas serão publicados na imprensa local", ressalta
Emilce Estanislau.
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Prefeitura empossa
servidoras
"Justiça é que vai provar algo"

ex-médico Roger Abdelmassih, condenado a 278 anos de prisão por 56 casos de estupro
• IMPACTO DE MARINA LEVA
PÂNICO AO PT E AO PSDB
Dilma (PT) e Aécio Neves (PSDB) receberam em dias diferentes, esta semana,
notícias igualmente inquietantes sobre pesquisas internas mostrando que apenas um
deles estará no segundo turno, porque a outra vaga já estaria assegurada a Marina Silva
(PSB), a substituta de Eduardo Campos na
disputa presidencial. O impacto maior é percebido na campanha
tucana, mas Marina deixou o comando do PT atônito.
• TOMANDO PULSO

do Campos, usou mal a expressão “hospedeira” para definir o papel de Marina Silva no PSB. Hospedeira é quem
hospeda. Marina é “hóspede”.
• VAGA DE JOAQUIM
Aécio Neves (PSDB) e Eduardo Campos (PSB) haviam
concordado, numa conversa, que em caso de vitória de
um deles, pediriam a Dilma para não indicar o substituto
de Joaquim Barbosa no Supremo Tribunal Federal. Após a
eleição, restarão dois meses para o fim do governo.
• ASSIM É, SE LHE PARECE

Campanhas realizam pesquisas diárias que chamam de
tracking, não registradas no TSE, por telefone, entrevistando ao menos 500 eleitores.

Números do próprio governo mostraram que o Brasil teve
o pior mês de julho dos últimos 15 anos, em termos de
geração de empregos, mas a presidenta Dilma atribui a má
notícia ao “uso eleitoral” do fato.

• FOGO DE PALHA

• CASO DE POLÍCIA

Os tucanos ficaram tão nervosos que o candidato Aécio
Neves teve de reunir aliados para pedir calma, apostando
que Marina é fogo de palha.

Porraloucas ligados ao sindicato dos funcionários invadiram ontem a sala de trabalho do presidente da estatal de
águas Caesb, em Brasília, e o mantiveram em cárcere privado por 40min., até a PM resgatá-lo.

• ONDA MARINA
No PT, coube a Lula e ao marqueteiro João Santana assegurar a Dilma e aos aliados que essa “onda Marina” não
irá se sustentar.
• IBOPE NA TERÇA
O estado de ânimo nas campanhas do PT e do PSDB somente vai se estabilizar após a divulgação de nova pesquisa Ibope, terça (26).
• ‘LAVA JATO’ PODE FAZER O PAÍS
REFUNDAR A REPÚBLICA

• TRANSPARÊNCIA OPACA
Apenas na penúltima semana de agosto o Portal da Transparência, que estava parado desde maio, atualizou os dados de 2014. Agora estão discriminados os gastos para os
meses de janeiro a julho.
• DISPUTA PARAENSE
Uma das eleições mais disputadas ocorre no Estado do
Pará, onde o governador tucano Simão Jatene tenta manter a família Barbalho bem distante dos cofres públicos.
Seu rival é Helder Barbalho (PMDB).
• VETO ILEGAL

Muitos políticos graúdos tomam desde ontem doses industriais de tranquilizantes, após a decisão do ex-diretor
da Petrobras Paulo Roberto Costa de fazer acordo de delação premiada, e contar tudo. Ao lado do mega-doleiro
Alberto Youssef, Paulo Roberto Costa seria um dos chefes
do “banco central” de caixa dois, pagamento de propinas
e financiamento eleitoral. Se a dupla abrir a boca, a República cai inteira.

A propaganda da ex-prefeita de Fortaleza
Luizianne Lins (PT) não tem aparecido na
TV. Seria uma represália de Ciro Gomes,
que comanda a campanha de Camilo
Santana. Luizianne não pede votos para
Camilo.

• REDE DE LAVANDERIAS

• DEBANDADA

A PF cumpriu mandados de busca e apreensão em onze
empresas usadas por Paulo Roberto Costa para “lavar” dinheiro da corrupção.

Após o ex-diretor da Petrobras Paulo Roberto Costa aceitar
“delação premiada”, políticos graúdos embarcando para o
exterior em plena campanha eleitoral pode ser fuga mesmo.

• LAVANDO BILHÕES
O esquema de corrupção tocado pela dupla Youssef-Costa
“lavou” mais de R$ 10 bilhões, segundo estimativas da Polícia Federal.
• REAIS IMPORTADOS
O doleiro Youssef abastecia o esquema de corrupção comprando no Paraguai cédulas de reais gastos por brasileiros
naquele país.
• ESQUECEU RÁPIDO
Marina Silva esqueceu rápido o compromisso de preservar
o legado de Eduardo Campos. Quase não há referências a
ele no site oficial dela. Substituíram até as cores do PSB.
Nem mesmo atribuem a Campos sua frase “Não vamos
desistir do Brasil”, destacada no site.
• SÓ UMA HÓSPEDE
Carlos Siqueira, ex-coordenador da campanha de Eduar-

Poder sem Pudor

TRAIÇÃO NO CONGRESSO
O saudoso
embaixador
José Aparecido de Oliveira,
testemunha
de tantas lutas
políticas – dos
presidentes
Jânio Quadros,
de quem foi
secretário particular, a Itamar
Franco,
em
quem mandava – nunca teve a menor dúvida: “Na cabine indevassável,
o homem trai!” O falecido presidente Tancredo Neves, por
exemplo, detestava votações secretas no Congresso. Por
quê?
- Dá uma vontade de trair… – dizia ele, com jeito moleque.

N

a terça feira (19), o
prefeito Nailton Heringer, acompanhado pelo secretário de Administração, João Batista Hott
e a chefe de Departamento
de Recursos Humanos, Alcione Franklin, deu posse a
mais três novas concursadas aprovadas em concurso
público realizado pela Prefeitura em 2009 e homologado neste ano.
Foram empossadas as
assistentes sociais, Terezinha de Jesus Mendes, Yone
Alves Lopes e a auxiliar de
Biblioteca/ Secretária, Deane Cerqueira de Oliveira.
As aprovadas serão conduzidas, respectivamente,
a Secretaria do Trabalho e
Desenvolvimento
Social
e Secretaria Municipal de
Educação.
Durante o ato da posse, o
prefeito salientou a importância do comprometimento
e dedicação por parte de todos servidores com o objetivo de alcançar melhor be-

nefício para a população. “É
um momento de satisfação
ao ver novas profissionais
que irão se empenhar para
fazer o melhor por nossa
cidade. Sejam bem-vindas e
saibam que terão o amparo
necessário para desempenhar suas funções com tranquilidade e, consequentemente, trazer o resultado ao
município”, disse.
A Assistente Social, Terezinha de Jesus Mendes,
ressaltou que a expectativa
em relação a nova função
é a melhor possível e vai
desempenhar o seu trabalho de forma correta e eficaz. “Ao ser aprovada no
concurso, tudo o que desejava era tomar posse, e finalmente isto aconteceu, a
espera valeu a pena. É um
sentimento de alegria e estou ansiosa para começar
a trabalhar e atender as demandas do município”.
Secretaria de
Comunicação Social de
Manhuaçu
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PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTANA DO MANHUAÇU
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.385.146/0001-68 - Rua Major
Custódio, 96 - Centro - CEP 36.940-000 Fone: (33) 3373-1149

EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0107/2014
PREGÃO Nº 029/2014
A Prefeitura Municipal de Santana do Manhuaçu – MG, torna a público a abertura do Processo
Licitatório nº0107/2014, na modalidade Pregão
nº029/2014, na forma Presencial, tipo menor preço por item, regido pela Lei Federal nº10. 520, de
17/07/2002, Lei Federal nº8.666 de 21/06/1993 e
suas alterações. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL para o Município de Santana do Manhuaçu/MG. Apresentação
para o Credenciamento dos Licitantes: 08/09/2014
até às 08:30 horas. Abertura da Sessão Oficial do
Pregão: 08/09/2014 às 08:30 horas. Local: Rua
Major Custódio, 96, Centro, CEP: 36940-000, Santana do Manhuaçu/MG, informações pelo telefone
0xx33-3373-1149, das 13:00 às 17:00 horas. O
edital e seus anexos encontram-se disponíveis no
endereço acima. Santana do Manhuaçu/MG, 21 de
Agosto de 2014. João Batista Vieira de Assis-Prefeito Municipal.
EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0109/2014
PREGÃO Nº 030/2014
A Prefeitura Municipal de Santana do Manhuaçu –
MG, torna a público a abertura do Processo Licitatório nº0109/2014, na modalidade Pregão nº030/2014,
na forma Presencial, tipo menor preço por item, regido pela Lei Federal nº10. 520, de 17/07/2002, Lei
Federal nº8. 666 de 21/06/1993 e suas alterações.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE TANQUES DE EXPANSÃO
E RESFRIAMENTO DE LEITE E UMA MÁQUINA
DE BENEFICIAR CAFÉ COMO ALTERNATIVO DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL PARA PRODUTORES FAMILIARES DE SANTANA DO MANHUAÇU – MG, DE ACORDO COM O TEMO DE COMPROMISSO Nº 1010226-73/2013/MAPA/CAIXA E
CONVÊNIO REGISTRADO NO SICONV SOB O Nº
747702/2013, para o Município de Santana do Manhuaçu/MG. Apresentação para o Credenciamento
dos Licitantes: 09/09/2014 até às 08:30 horas. Abertura da Sessão Oficial do Pregão: 09/09/2014 às
08:30 horas. Local: Rua Major Custódio, 96, Centro,
CEP: 36940-000, Santana do Manhuaçu/MG, informações pelo telefone 0xx33-3373-1149, das 13:00
às 17:00 horas. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço acima. Santana do
Manhuaçu/MG, 21 de Agosto de 2014. João Batista
Vieira de Assis-Prefeito Municipal.
EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0110/2014
PREGÃO Nº 031/2014
A Prefeitura Municipal de Santana do Manhuaçu –
MG, torna a público a abertura do Processo Licitatório
nº0110/2014, na modalidade Pregão nº031/2014, na
forma Presencial, tipo menor preço por item, regido
pela Lei Federal nº10. 520, de 17/07/2002, Lei Federal nº8. 666 de 21/06/1993 e suas alterações. Objeto:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, para o Município de Santana
do Manhuaçu/MG. Apresentação para o Credenciamento dos Licitantes: 10/09/2014 até às 08:30 horas.
Abertura da Sessão Oficial do Pregão: 10/09/2014 às
08:30 horas. Local: Rua Major Custódio, 96, Centro,
CEP: 36940-000, Santana do Manhuaçu/MG, informações pelo telefone 0xx33-3373-1149, das 13:00
às 17:00 horas. O edital e seus anexos encontram-se
disponíveis no endereço acima. Santana do Manhuaçu/MG, 21 de Agosto de 2014. João Batista Vieira de
Assis-Prefeito Municipal.
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MEC toma virada e dá adeus à Taça BH

Parecia ser mais uma daquelas noites inesquecíveis,
como foi a de segunda-feira,
quando o Manhuaçu Esporte
Clube venceu o Fluminense
pela Taça BH. Mas o time da
casa não suportou a pressão
do Vitória da Bahia e tomou
a virada quando vencia por 2
a 0. Com a derrota e resultado
do segundo jogo da terceira rodada, o MEC perdeu a
chance de avançar pela primeira vez. Com cinco pontos
cada, Londrina e Vitória vão
jogar as oitavas de final no
próximo sábado.
Manhuaçu 2 x 3 Vitória
da Bahia

Em nenhum dos outros jogos desta 30ª edição da Taça
BH o estádio JK recebeu um
público tão bom. O torcedor
manhuaçuense foi ao estádio para empurrar o time. E
esse reforço surtiu efeito. O
Mec começou melhor e não
demorou muito para abrir o
placar. Em cobrança de falta
pelo lado direito do ataque, o
meio campista Thiago chutou
direto e contou com a falha
do goleiro Baiano para abrir
vantagem para sua equipe.
Na meta do primeiro tempo
o Manhuaçu conseguiu ampliar, desta vez com Vitor, que
aproveitou bobeada da defesa
do Vitória para ampliar. Após
abrir dois a zero o Manhuaçu
relaxou no jogo e ainda na
etapa inicial viu o atacante
do rubro-negro invadir pela
esquerda e chutar cruzado
sem chance para o goleiro
Willian Pato. Com dois a um

no placar terminou o primeiro
tempo. Logo que o segundo
começou o Vitória começou a
mostrar sua força, e de tanto
pressionar chegou ao empate. Não demorou muito para
o time da Bahia conseguir
a virada. Com o 3 a 2 a seu
desfavor o técnico Guilherme
March até tentou investir em
algumas mudanças e até que
surtiram efeito. No finalzinho
o gol do Manhuaçu não saiu
por pouco. Acréscimos do
árbitro e depois de bola cruzada e confusão na área o atacante do MEC cabeceou e a
bola tocou a trave. Na volta o
bate e rebate continuou até o
zagueiro do Vitória cortar e o
árbitro encerrar o jogo. Final
Manhuaçu 2 x 3 Vitória.
Mesmo com a derrota o
Manhuaçu Esporte Clube
ainda esperava um empate ou
uma vitória carioca no duelo
entre Londrina e Fluminense.
Nem um nem outro. O time
do Paraná se impôs do início
ao fim e venceu o tricolor por
dois a zero com dois pênaltis convertidos. O primeiro
foi marcado por Léo Ramos
ainda no primeiro tempo. Na
segunda etapa foi a vez de
Raí Ramos fazer o seu. Com
o resultado o Londrina garantiu a classificação ao lado do
Vitória da Bahia. Ambos terminaram a primeira fase com
cinco pontos. O Manhuaçu
foi o terceiro colocado com
quatro pontos e o Fluminense
terminou em último do grupo
com um ponto ganho.
Informações do site
Esportenaregião

A

Mesa Comissão Educação

Mesa Comissão Educação

Mesa Comissão Educação

Taça BH de Futebol Júnior teve mais resultados no sábado
(23). A equipe sub-20 do América-MG derrotou o Londrina-PR, por 2 a 0, e enfrentará o Vitória, já que o rubro-negro
baiano venceu o Coimbra-BH, por 3 a 0, também em Manhuaçu.
Os gols do Vitória foram marcados por Maracá, Gabriel e Nixon.
Confira a tabela das oitavas de final da Taça BH 2014:
Jogo 1 – Londrina-PR 0 x 2 América-MG – Em Manhuaçu, sábado, às 10h45
Jogo 2 – Coimbra-BH 0 x 3 Vitória – Em Manhuaçu, sábado, às 13h30
Jogo 3 – Criciúma SC 1x1 Cruzeiro MG. Pênaltis: Criciúma SC
5x4 Cruzeiro MG.
Jogo 4 – Figueirense SC 2x1 Flamengo RJ. – Em Itabirito, domingo
Jogo 5 – Sport-PE x Goiás – Em Ponte Nova, sábado, 16h
Jogo 6 – Grêmio 0 x 1 Vasco – Em Ouro Preto, sábado, 15h
Jogo 7 – Atlético-MG 2 x 1 Bahia – Em BH, sábado, 15h
Jogo 8 – Internacional x Coritiba – Em Sete Lagoas, domingo, às 17h

Mesa Comissão Educação

Anvisa proíbe venda de lotes de
paracetamol e de outros cinco remédios
A Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou na quarta-feira (20) a suspensão de
lotes de seis medicamentos.
As resoluções foram publicadas no Diário Oficial da
União. Segundo o governo,
todos os lotes dos produtos
suspensos serão recolhidos
pelos fabricantes. Quatro
medicamentos que tiveram
lotes suspensos são fabricados pelo Laboratório Teuto
Brasileiro.

O lote 1998101 (validade
11/2015) do medicamento
paracetamol 500 miligramas
(mg) comprimido, produzido pelo Laboratório Teuto
Brasileiro, foi suspenso após
denúncia feita ao Procon
O lote 1048105 (validade
6/2015) do medicamento cetoconazol 200mg comprimido, também produzido pelo
Laboratório Teuto Brasileiro, foi suspenso após queixa
de um consumidor ao SAC
da empresa.

O lote 8910019 (validade
2/2016) do medicamento
nistatina 25.000 unidades
internacionais por grama
(UI/g) 60g, também produzido pelo Laboratório Teuto
Brasileiro, foi suspenso depois que um usuário relatou
que, na cartonagem do medicamento, havia outro produto – neomicina+bacitracina.
O lote 6909006 (validade
10/2015) do medicamento
atorvastatina cálcica comprimido, também produzido

pelo Laboratório Teuto Brasileiro
Já o medicamento Tabine (citarabina), da empresa
Meizler UCB Biopharma,
teve 13 lotes suspensos pela
Anvisa.
Por fim, o lote 86119 do
medicamento
Tamsulom
(cloridrato de tansulosina),
da empresa Zodiac Produtos
Farmacêuticos S.A, foi suspenso após comunicado de
recolhimento voluntário do
laboratório.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA - mg
Município de Conceição de Ipanema - Portaria
S.E.M.A.F nº 2, de 18.8.2014. Instaura processo administrativo para apuração de responsabilidade sobre multa
de trânsito e dá outras providências. Cinthya de Carvalho
Saar, Secretaria Municipal de Administração e Finanças,
nos termos do que dispõe o art. 47 da LOM e Decreto Municipal nº 342, de 12.8.2014, resolve: Art. 1º Fica instaurado processo administrativo para apurar responsabilidade
sobre fato (s) envolvendo a aplicação de multa de trânsito
no Município de Conceição de Ipanema, a ser apurada
pela Comissão criada pelo Decreto Municipal nº 342, de
12.8.2014. Art. 2º O (s) investigado (s) e o (s) fato (s) objeto da apuração são os especificados no Anexo I desta
Portaria. Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. Art. 4º Revogam-se as disposições em
contrário. CONCEIÇÃO DE IPANEMA, 18/8/2014. Cinthya de Carvalho Saar, SEMAF (Secretaria Municipal de
Administração e Finanças)
Anexo I
(a que se refere o art. 1º da Portaria 1/2014).
Investigado........................ CARLOS SPERBER SELOS
Fato 1..........................................MULTA DE TRANSITO
Veiculo e placa.............. PALIO ADVENTURE HLF 0354
Data................................................................. 28/7/2010
Local da multa..................................................IPANEMA

Fato 3..........................................MULTA DE TRANSITO
Veiculo e placa.............................VW GOL – OQD 2490
Data................................................................. 22/8/2013
Local da multa.......BELO HORIZONTE MINAS GERAIS
Investigado........................ CARLOS SPERBER SELOS
Fato 4..........................................MULTA DE TRANSITO
Veiculo e placa.............................VW GOL – OQD 2490
Data............................................................... 08/10/2013
Local da multa.......BELO HORIZONTE MINAS GERAIS
Cinthya de Carvalho Saar
SEMAF (Secretaria Municipal de
Administração e Finanças)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA – PA (PROCESSO ADMINISTRATIVO) nº 0029-00040004-2014 (PROCESSO DE LICITAÇÃO POR TOMADA
DE PREÇOS) – AVISO DE CLASSIFICAÇÃO – Ficam os
interessados avisados, para fins de eventuais recursos,
do resultado da licitação, que é o seguinte: CLASSIFICADA em 1º lugar com o preço de R$ 74.198,34 a empresa
CTRO CONSTRUTORA LTDA - ME, CNPJ 16518865/000184. Município de Conceição de Ipanema, 31/7/2014. Kênia
Saar, Presidente da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

Investigado........................ CARLOS SPERBER SELOS
Fato 2..........................................MULTA DE TRANSITO
Veiculo e placa.............. PALIO ADVENTURE HLF 0354
Data................................................................. 24/6/2010
Local da multa.......BELO HORIZONTE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA - EXTRATO
DE DESPACHO DE ANULAÇÃO – PA 0025-0004-00122014 - Processo de Licitação por Convite. Dá-se a conhecimento aos interessados que o certame foi anulado para
querendo, manifestarem-se. Conceição de Ipanema – MG,
em 20 de agosto 2014. Willfried Saar – Prefeito Municipal.

Investigado........................ CARLOS SPERBER SELOS

Município de Conceição de Ipanema

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CONCEIÇÃO DE IPANEMA - mg
EXTRATO ANULAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
DE IPANEMA (MG).
Processo de Licitação por Convite PLC: nº. 012/2014, PA:
0025-04-PLC-12-2014. ANULADO. Vista aos interessados na Secretária, para querendo, manifestarem-se. Conceição de Ipanema – MG, em 20 de agosto 2014.
Willfried Saar – Prefeito Municipal.
AVISO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
DE IPANEMA (MG).
Processo de Licitação por Pregão Presencial PLPP nº. 010/2014.
PROCESSO ADMINISTRATIVO:
0039-04-PLPP-010-2014.
Objeto: Aquisição de pneus novos e contratação de empresa para Serviços Recapagem Pneus usados para Prefeitura
Municipal de Conceição de Ipanema - MG. Data e horário de
apresentação e abertura dos envelopes: até a instalação da
audiência às 13:30horas do 16/09/2014, no local definido em
Edital. Contato para obtenção do edital: Departamento de
Materiais e Serviços, com Vinicius Roberto Souza Carvalho
ou Mislainy de Faria Silva Oliveira, no horário de expediente,
no telefone (33) 3317-1211, email: licitacaopmci@gmail.com
Conceição de Ipanema, em 22 de agosto de 2014.
Mislainy de Faria Silva Oliveira
Pregoeira extraordinária – Decreto 328/2014.
EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO DE LICITAÇÃO POR PREGÃO PRESENCIAL PLPP Nº. 008/2014. PA:0026-04-008/2014.
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
DE IPANEMA – MG. Contratado: “MINASVEL – Minas Veículos LTDA”, com o CNPJ sob nº. 20.811.105/0001.38,
Objeto: Aquisição de veículo Ambulância 0 KM, para Secretaria Municipal de Saúde do município Conceição de
Ipanema - MG. Convênio: 1083/2013.Valor: R$:61.400,00
(Sessenta e um mil e quatrocentos reais) Vigência: . Dotação Orçamentária:02.04.02.10.302.0046.1029.4490.5200.
F. 176-12.400. Conceição de Ipanema – MG, em 18 de
agosto de 2014. Willfried Saar – Prefeito Municipal.

- Portaria

S.E.M.A.F nº 1, de 18.8.2014. Instaura processo administrativo para apuração de responsabilidade sobre multa de
trânsito e dá outras providências. Cinthya de Carvalho Saar,
Secretaria Municipal de Administração e Finanças, nos termos do que dispõe o art. 47 da LOM e Decreto Municipal nº
342, de 12.8.2014, resolve: Art. 1º Fica instaurado processo
administrativo para apurar responsabilidade sobre fato (s)
envolvendo a aplicação de multa de trânsito no Município
de Conceição de Ipanema, a ser apurada pela Comissão
criada pelo Decreto Municipal nº 342, de 12.8.2014. Art.
2º O (s) investigado (s) e o (s) fato (s) objeto da apuração
são os especificados no Anexo I desta Portaria. Art. 3º Esta
portaria entra em vigor na data de sua publicação. Art. 4º
Revogam-se as disposições em contrário. CONCEIÇÃO DE
IPANEMA, 18/8/2014. Cinthya de Carvalho Saar, SEMAF
(Secretaria Municipal de Administração e Finanças)
Anexo I
(a que se refere o art. 1º da Portaria 1/2014).
Investigado...........................Paulo Geraldo Pereira Santos
Fato 1........................................................Multa de transito
Veiculo e placa......................................... GOL – HLF 3116
Data....................................................................22/11/2010
Local da multa.................................. BH – MINAS GERAIS
Investigado...........................Paulo Geraldo Pereira Santos
Fato 2........................................................Multa de transito
Veiculo e placa......................................... GOL – HLF 3116
Data....................................................................23/11/2010
Local da multa......................MANHUAÇU MINAS GERAIS
Cinthya de Carvalho Saar
SEMAF (Secretaria Municipal de Administração e Finanças)

Ele marcou sua trajetória no Prata

E

le soube como cidadão contribuir para
o desenvolvimento de sua comunidade.
Deu mais de 40 anos de
trabalho voluntário nos
correios. Desde muito
cedo alugou uma caixa
postal, onde todas as correspondências do Distrito
do Prata era buscada por
ele em Lajinha. No início devido à dificuldade
de transporte, fazia 17
Km a pé, e sem nenhuma
remuneração levava as
cartas nas casas das pessoas. Este serviço durou
até o mês de novembro
de 1999, quando ficou
doente e faleceu dia 9 de
dezembro. Depois de uns
meses de seu falecimento
foi inaugurada a primeira
agência dos Correios no
distrito, com três funcionários.
Vale lembrar que o prefeito de Lajinha na época
Ilmar Sathler havia aprovado um projeto de Lei
na Câmara Municipal
de Lajinha destinando
um salário mínimo para
o Sr. José Guimarães de
Oliveira como ajuda de
custo pelo seu trabalho.

O primeiro rádio que entrou no distrito, foi montado por ele, assim como
a máquina de beneficiar
café e arroz e também
montou a primeira usina
de energia elétrica que
levava iluminação para
o povoado do Prata. Se
ele estivesse aqui ontem
completaria 99 anos, ano
que vem será o ano do seu
centenário.
O Sr. José Duque como
era conhecido, talvez foi
o homem juntamente
com dona Rita com 94
anos com o maior número de afilhados no distrito, mais de 400, prova
de sua boa relação com
a comunidade. Solicitamos as pessoas que conheceu e conviveu com
ele e que saiba de alguma
história de sua trajetória,
ou de outros personagens
do Distrito do Prata, por
favor nos escreva, motivo estamos fazendo um
documentário do distrito
- endereço Rua Etelvino
Guimarães, 217 apto.
202, CEP 36900-000
Centro Manhuaçu, ou
pelo e-mail contato@
jm1.com.br
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Funcionamento do comércio em Manhuaçu aos domingos. Você é contra
ou a favor. Veja o que disseram alguns internautas no Facebook.
Flávio G Lacerda

D

esde que não faça dos
funcionários escravos e lhes dê folgas
alternadas, sou a favor, mas
se não tiverem como revezar
as folgas dos mesmos para
que sejam sábado ou domingo, eu sou contra.

Eliane Goulart

A

favor existem turnos
e ninguém e obrigado
a trabalhar a força,
se trabalham é porque são
remunerados para isso, mal
remunerados diga se de passagem. O comercio geral e
empresas de Manhuaçu pagam mal demais.

Eliane Goulart

M

édicos, enfermeiros, faxineiros e
atendentes de hospital também trabalham aos
domingos e não vejo ninguém reclamando e haja vista que trabalho deles e muito
mais tenso e os mesmos também tem família e religião,
ou seja, uma opção de vida
e folga se tem sim, eles tiram
durante a semana e quando
vou fazer compras de última
hora aos domingos sou muito bem atendida e bem tratada e não tenho visto funcionários de cara feia não, estão
empregados e felizes

Heb Maria

T

rabalho há 25 anos
na área de saúde, o
cuidado da saúde não
tem que ser todos os dias:
sábados domingos e inclusive feriados e datas especiais
como Natal, Ano Novo. A
área da saúde as pessoas
também tem suas famílias
e crenças como também
os dias de descanso. Nunca deixei de participar das
atividades da minha igreja,
nem lazer com minha família, quem não gostar, deve
sair do trabalho e procurar
outra área para trabalhar,
quem sabe ser político.

T

rabalhar aos domingos
proporciona horas extras e folgas em outros
dias da semana. E ninguém
é obrigado a trabalhar dois
domingos consecutivos. Portanto todos saem ganhando.

Audileia Alves

E

Luis Guilherme
Nascimento

u sou contra, a família
geralmente fica reunida
aos domingos, e esse
funcionários raramente tem
momentos de lazer, quem
tiver que fazer compras que
faça sábado. A vida é corrida,
mas nem por isso outros não
possam ter o direito de ficar
em casa como vocês.

ou a favor, até porque
quem trabalha aos domingos tem folga durante a semana, e intervalo
durante o período trabalhado. As pessoas que trabalham no mercado já sabem
que funcionam aos domingos e "Possíveis" feriados.
Sempre há escalas e reversam para não trabalharem
todos os domingos. Se for
assim, farmácias, prontos
atendimentos, padaria entre
outros, não abririam aos finais de semanas. E se tudo
isso fechar fica

a minha opinião sou
contra, os funcionários deveriam ter
folga aos domingos como a
maioria dos trabalhadores.
Domingo é o dia que a família pode se reunir, encontrar
pessoas na igreja ou clubes.
É só programarmos para
fazermos as compras com
antecedência. Eles também
merecem essa folga. Em
Belo Horizonte funciona
até 13 h e em Guarapari nenhum supermercado funciona aos domingos.

S

Agora em Lajinha!

Festas

Roosevelt
Do Carmo Povoa

Loide Heringer

N

Leandro Ciccarini
Madeira Teixeira
Laignier

S

ou a favor de funcionar.
Trabalhei em Shopping, no ramo de informática e já fui militar. Todos
são 24 por 7 Trabalhos para
que outros se divirtam ou tenham oportunidade de fazer
aquilo que não podem em
seu horário de trabalho!

Carlos Eduardo

E

ngraçado, todo mundo
acha isso, acha aquilo,
mas o que será que os
funcionários dos supermercados acham disso, realmente
muitas profissões requerem o
trabalho aos finais de semana e
feriados, mas se não reclamam
ou não estão de cara feia é porque são profissionais e dependem do que fazem para sustentar suas famílias, quem ver cara
não ver coração. Além do que,
os mais interessados raramente
são consultados.

Mariene Silva

E

u sou contra porque eu
acho que domingo todos deviam descansar
passar com a família sei lá,
ter o dia de domingo para ir
à igreja mas e muito difícil
resolver porque as pessoas
as vezes é que querem trabalhar tem que olhar os que
trabalham todos os dias.

D

Ueslei Abreu

S

ou a favor do funcionamento. A praticidade
para os dias corridos
que estamos vivendo, não
nos possibilita fazer compras durante a semana. E
bom seria é termos mais
segmentos funcionando no
final de semana.

Pedro Marcelo

ias passados, estava conversando em Valadares, com
um ex-vereador de nome Tonhão, falamos vários assuntos, dentre eles o que o fez não ganhar mais as
eleições e sair definitivamente vida política, foi o voto do
"não aceitar o funcionamento do comércio aos domingos".
Indaguei se ele não se arrepende. Prontamente disse que não,
não me arrependo. A família é tudo na vida. E aos poucos
estão querendo tomar o pouco tempo que temos em família.
Voltei no passado, quando ele apresentou o voto e eu tinha
conficção que ele estava errado. Hoje percebo o verdadeiro
o motivo. Com isso sou contra os funcionário trabalham aos
domingos por necessidade. Quanto aos serviços de prioridade
é necessário o trabalho aos domingos, quanto ao comércio é
a pura falta de organização das pessoas. Muitas vezes deixamos tudo de última hora, natural do brasileiro.

Expoagro Ipanema 2014 será de
5 a 7 de setembro de 2014

D

e 5 a 7 de setembro,
Ipanema estará em
festa com a terceira
exposição agropecuária. Entre as atrações um show nacional com a dupla Victor e
Leo.
O evento acontecerá no
Parque de exposições da
Casemg com entrada franca nos dias 5 e 6. No dia 7

será cobrado apenas 1 kg de
alimento não perecível, que
posteriormente será doado às
famílias carentes do município.
Diversas atrações estão
programadas, como o concurso leiteiro, a final do concurso garota de Ipanema, o
show de prêmios da Apae e
os shows. No dia 5, sexta-

-feira, tem Banda Balanceart
e em seguida Braulio e Ricardo, no dia 6, sábado, o show
é com Paulo Sérgio e Mateuzito e logo após Lu e Tchelo e
no domingo a grande atração,
comemorando os 102 anos de
emancipação política de Ipanema, a dupla Victor e Leo.
A realização é da Prefeitura
Municipal de Ipanema.
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Garota de Ipanema 2014 tem inscrições prorrogadas

A

s belas ipanemenses que ainda não
se increveram no
concurso Garota de Ipanema 2014, terão mais
alguns dias para decidir.
A organização do concurso prorrogou as incrições até a próxima quarta-feira, 27 de agosto.
Segundo a Secretaria
Municipal de Cultura, já

Amanda Prata Damásio
Evangelista - Idade: 16 anos

são vinte as garotas inscritas até a manhã desta
quinta-feira, 21, e uma
apresentação está marcada para às 21h do próximo sábado, 23, na praça
Coronel Calhau, durante o segundo Motofest.
A eliminatória será no
dia 29 de agosto durante
o "Sexta Te Encontro Na
Praça". Nesta etapa, todas

Brenda de Paula Cardoso Idade: 16 anos

as inscritas desfilarão perante jurados e dez serão
escolhidas para a disputa
da grande final, que acontecerá no dia 5 de setembro durante a 3ª Expoagro.
As incrições são abertas às garotas nascidas
em Ipanema ou que residem no município há
pelo menos 12 meses e
tenham idade a partir de

Bruna Lauriene Rodrigues
da Rocha - 14 anos

14 anos. Portando documentos pessoais e duas
fotos de estúdio no tamanho 16x10, sendo uma de
rosto e outra de corpo, as
interessadas devem se dirigir ao Centro Cultural
de segunda a sexta, em
horário comercial, para
realizarem a inscrição.
As candidatas menores
de idade deverão estar

Denise Cristine
Mendes - 15 anos

acompanhadas dos pais
ou de um responsável.
A grande vencedora
sustentará o título maior
da beleza ipanemense
por um ano participando
dos principais eventos
do municipio. A premiação em dinheiro para o
primeiro lugar será de
mil reais, segundo lugar
600 reais e terceiro lu-

Gabriela Rodrigues de
Carvalho - 15 anos

Jane Lacerda
-18 anos

gar 400 reais, além de
outros prêmios oferecidos por patrocinadores.
As imagens das garotas que tiveram a inscrição aprovada até a manhã desta quinta-feira,
21. Lembramos que a
disposição das fotos está
em ordem alfabética e as
imagens são cedidas pelas próprias candidatas.

Karla Dias Idade: 15 anos

Larissa Alves de Oliveira Idade: 14 anos

Leyla Vieira Gomes Idade: 16 anos

Liliane Ferreira de Souza
- Idade: 15 anos

Marinalva de Souza Pinto Idade: 22 anos

Maísa Pinheiro Nunes Idade : 16 anos

Meirielle Carine Vaz Lourencio Idade: 20 anos

Michele Alves Rodrigues Idade: 14 anos

Sandra Soares Cardoso Idade: 18 anos

Simone Moreira vieira de Souza Idade: 23 anos

Thainá Christina Dias da Silva Idade: 19 anos

Tamires Dias de Moreira Idade:14 anos

Thifanny Rayelly dos Santos Idade: 15 anos
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Câmara realiza audiência pública sobre Educação
Uma nova audiência pública foi realizada pela Câmara
M. de Manhuaçu na noite de
quinta-feira, 14. Conduzida
pela Comissão Legislativa
de Educação, Cultura e Esporte - composta pelos Vereadores Rogério Filgueiras
Gomes (Presidente), Jânio
Garcia Mendes (Relator) e
Aponísia dos Reis (Membro)
- a Audiência teve início às
19h, após trabalhos do plenário, em sessão ordinária.
Logo na abertura, o Presidente da Comissão, Vereador
Rogério Filgueiras Gomes
(Rogerinho) convidou o colega Vereador Anízio Gonçalves de Souza para conduzir a audiência, considerando
que o mesmo - além de professor - havia solicitado, anteriormente, a realização
desta audiência para se debater a Educação no município.
O público presente abordou várias questões, questionando principalmente sobre
a polêmica nucleação – proposta no início do ano pela
Secretaria M. de Educação -,
a necessidade urgente da reforma de prédios escolares e
das creches e a falta de transporte escolar, entre outras
reivindicações.
O Presidente da Câmara,
Maurício de Oliveira Júnior,
cobrou providências para a
creche de Bom Jesus de Realeza, que está com paredes
mofadas, e a reforma das
demais creches e escolas do
município.
A presidente do Conselho
M. de Educação, Zandra de
Fátima, apresentou o repúdio
de alunos quanto à proposta
de nucleação - envolvendo
o fechamento de escolas do
município - e pela falta de
transporte escolar para os
alunos do ensino médio que
têm acesso ao 6º horário.
Além disto, ela relatou que
uma audiência com um tema
tão importante precisaria ter
maior público. Zandra também solicitou informações
da Presidência da Câmara
sobre o ofício relacionado ao
pedido feito pela comissão
da Assembleia Legislativa.
No documento, a ALMG
solicita informações sobre
as discussões relativas à
nucleação feitas junto à comunidade. Maurício Júnior
respondeu que foi feita audiência pública na Câmara
Municipal sobre o assunto
e relatou que, acompanhado
dos Vereadores Linhares e
Fernando Lacerda, argumentou com a Sec. M. de Educação que a nucleação somente
poderia ser feita com o consentimento da população.
A Professora Dorca Pires
de Carvalho Vidal ficou indignada com a ausência da
Secretária M. de Educação e
da Superintendente Regional
de Ensino à audiência. Ambas participaram somente
da abertura, e, em seguida,

Mesa Comissão Educação

retiraram-se.
Radialista Ronaldo Martinho também reclamou a falta
de autoridades para discutir
um assunto tão importante.
Ele ainda mencionou a falta de condições de trabalho
para os professores e sobre
crianças com deficiência física sendo atendidas no chão
no CAIC.
O Cidadão Jorge Salazar
ressaltou que a importância

de as pessoas serem ouvidas,
e, solicitou uma nova audiência sobre o tema da Educação.
O Presidente do CMDDCA (Conselho M. de Defesa
dos Direitos da Criança e do
Adolescente), Dr. Wagner
Caldeira, e o Biólogo Leandro Belga também reiteraram a necessidade da presença de autoridades junto à
audiência. Leandro também

Vereadores

reclamou da falta de monitores, professores e de porteiro
(parte da tarde), no CAIC;
a necessidade de oficina de
música para os alunos daquela escola, por causa de
Portaria da Sec. de Educação. Ele ainda denunciou
que os alunos são obrigados
a assistir vídeos, por causa da
falta de professores. Leandro
encerrou sua fala solicitando
uma nova visita da Comis-

são de Educação ao CAIC e
reivindicou que o Prefeito dê
mais atenção para a escola.
O Vereador Paulo César Altino elogiou o trabalho realizado pelo Pres. do
CMDDCA, Dr. Wagner Caldeira, e ressaltou que o professor precisa ser mais valorizado na sociedade. Paulo
Altino criticou a atitude da
Sec. de Educação, Gelvânia
Marques, em não permane-

Radialista Ronaldo Martinho também reclamou a falta de autoridades para discutir um assunto tão importante.

O Presidente do CMDDCA (Conselho M. de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente), Dr. Wagner Caldeira, e o
Biólogo Leandro Belga também reiteraram a necessidade da
presença de autoridades junto à audiência.

Paulo Altino criticou a atitude da Sec. de Educação, Gelvânia
Marques, em não permanecer na audiência.

cer na audiência.
A Vereadora Aponísia dos
Reis, membro da Comissão
de Educação, agradeceu a
presença dos presentes, mas
considerou a necessidade de
realização de nova audiência.
O Vereador Jânio Garcia
Mendes queixou-se da falta
da Secretária de Educação
para discutir os assuntos diretamente pertinentes à sua
pasta.
O Presidente da Comissão
de Educação, Rogério Filgueiras Gomes (Rogerinho)
pontuou que todo mundo passa pelas mãos de um professor, e, com isso, é necessário
que esta categoria profissional seja devidamente valorizada e reconhecida por sua
importância na comunidade.
O Vice-presidente da Câmara, Vereador Cb. Anízio,
disse que a situação atual
de Educação é de causar indignação. Ele pontuou que a
Educação é o principal instrumento da sociedade para
se combater mazelas sociais
como as drogas e outros fatores que ocasionam a destruição das famílias.
Um dos pais de aluno
presentes, Geraldo Moreira
Bastos, morador da Com.
de Monte Alverne criticou o
modo como foi feito a nucleação, o transporte irregular
dos alunos, e, mencionou
que já se reuniu com a Secretária Gelvânia Marques. Ele
frisou que ainda são muitas
as pendências na comunidade, principalmente porque
os alunos ainda estão sendo
deixados soltos na estrada,
ou seja, o transporte escolar
não perfaz o que é preciso.
Constantemente, estão ocorrendo perdas de aulas para
os estudantes que residem
mais distantes da escola em
Palmeiras, em razão dos horários do transporte escolar.
Maurício Júnior sugeriu
que Comissão de Educação
encaminhe Requerimento à
Sec. de Educação solicitando informações sobre quais
escolas foram nucleadas e
pedindo providências sobre
o transporte aos alunos que
cursam o 6º horário, no Ensino Médio.
(Ass. de Comunicação –
Câmara M. de Manhuaçu)
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SAMAL coloca contêineres nas ruas

MANHUAÇU (MG) O Serviço Autônomo de
Limpeza Municipal (SAMAL) adquiriu 52 contêineres de lixo, que serão
espalhados pelas ruas do
município. Ao todo, duzentos contêineres serão
adquiridos pela autarquia.
Segundo o diretor do
SAMAL, Wellen Mendonça, a equipe da autarquia está empenhada em
um trabalho sério e coerente em relação a limpeza urbana do município e
distritos e a aquisição dos
contêineres reforça essa
iniciativa. “Através de
licitação, solicitamos duzentos contêineres a serem
distribuídos pelo município e distritos. Recebemos
a primeira remessa, que

irá atender a região central
de Manhuaçu, com as localidades catalogadas por
nossa equipe. Esses materiais atenderão a demanda
de lixo nessas regiões e a
perspectiva é levar esses
materiais para os distritos
de Manhuaçu”, disse.
De acordo com o diretor
do SAMAL, a responsabilidade dos órgãos públicos
na limpeza urbana e através dessas iniciativas, que
podem melhorar a qualidade de vida em nossa
cidade, quem ganha é a
população. “Nosso intuito é melhorar a cada dia.
A cidade necessita de total
carinho de nossa parte e
por isso temos trabalhado
todos os dias, empenhados em fazer o melhor,

PROJETOS DE LEI APROVADOS:
Executivo Municipal
*Nº 032/2014 - Dispõe sobre a cessão de dois servidores públicos municipais ao Ministério do Trabalho e Emprego para atuarem na Agência em
Manhuaçu e da outras providências;
*Nº 045/2014 - (Aprovado c/ emendas) - Institui o Diário Oficial Eletrônico
do Município de Manhuaçu – MG e estabelece normas para envio, publicação e divulgação de matérias dos órgãos da administração pública direta e
indireta e dá outras providências;
CONTINUAÇÃO VISTAS (Ver. Fernando Lacerda) - Nº 052/2014 - Altera
as Leis Municipais nº 2.418, de 30 de Janeiro de 2014, 2.896/2009 e 3.352,
de 20 de dezembro de 2013, e dá outras providências;
*Nº 059/2014 - (Aprovado c/ emenda) - Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder com o reajuste nos vencimentos dos Conselheiros Tutelares de Manhuaçu e dá outras providências;
*Nº 060/2014 - (Aprovado c/ emendas) - Dispõe sobre a gratificação de
receita auferida com a venda de resíduos sólidos no ano de 2014 e dá
outras providências;
*Nº 062/2014 - Autoriza o Poder Executivo Municipal a promover repasse
de recursos financeiros ao Trail Clube Moto Gerais, na forma de cota patrocínio e apoio cultural, para a realização do Enduro da Independência 2014
e dá outras providências;
*Nº 063/2014 - Autoriza a abertura de créditos especiais ao orçamento
geral do Município no valor de R$ 36.000,00 e dá outras providências;
CIÊNCIA - Nº 066/2014 - Dispõe sobre a área de expansão de uso urbano do município e dá outras providências;
*Nº 068/2014 - (Aprovado c/ emendas) - Autoriza o Município a conceder
apoio cultural e financeiro para realização do evento “Santo Amaro Fest” e
dá outras providências;
*Nº 069/2014 - (Aprovado c/ emendas) - Autoriza o Município a conceder
apoio cultural e financeiro para realização do evento “Festa de aniversário
de Vilanova e dá outras providências”;
Hélio Ferreira e Eli de Abreu Gomes
*Nº 064/2014 - Dispõe sobre denominação de Bairro Luiza Cicarini de
Amorim, no Distrito de Ponte do Silva;
João Gonçalves Linhares Júnior
CIÊNCIA - nº 065/2014 - Define regras para a realização de audiências
públicas no Município;
Maurício de Oliveira Júnior
CIÊNCIA – nº 067/2014 -Declara de utilidade pública municipal o Instituto
Caminhar;
PROJETO DE EMENDAS À LEI ORGÂNICA:
Aponísia dos Reis:
REPROVADA - Emenda à Lei Orgânica nº 01/2014 - Altera a redação do
art. 10 da Lei Orgânica do Município de Manhuaçu e dá outras providências;
Favoráveis:Aponísia dos Reis, Anízio Gonçalves de Souza, Eli de Abreu,
Francisco Coelho de Oliveira, Gilson César da Costa e Hélio Ferreira;Voto
contrário: Jânio Garcia Mendes; Abstenções: Fernando Gonçalves Lacerda,
Francisco de Assis Dutra, João Gonçalves Linhares Júnior, Jorge Augusto
Pereira, Paulo César Altino e Rogério Filgueiras Gomes; Ausente: Juarez
Cleres Elói;
Maurício Júnior, Gilson César, Jânio Garcia, Linhares, Jorge Pereira
e Juarez Elói
VISTA (CCJ) - Emenda à Lei Orgânica nº 02/2014 - Altera a redação do

por isso a aquisição desses novos contêineres,
que serão de grande benéfico aos munícipes. É algo
inovador, assim como esta
iniciativa existe em grandes cidades, o munícipio
também se adequa a essa
nova estrutura de limpeza
urbana”.

Wellen
Mendonça
acrescentou que será uma
forma de controlar os resíduos expostos ao longo da
cidade, porque os contêineres tem capacidade para
armazenar 1.200 litros de
lixo. “É um excelente investimento para o município e quem lucra com essa

art. 60 da Lei Orgânica do Município de Manhuaçu e dá outras providências;
Legislativo Municipal:
VISTA (CCJ) - Emenda à Lei Orgânica nº 03/2014 - Altera a redação dos
parágrafos 1º e 2º do artigo 141 e acrescenta artigo 141-A na Lei Orgânica
do Município de Manhuaçu;
PROJETOS DE RESOLUÇÃO:
Mesa Diretora:
CIÊNCIA - Nº 16/2014 - Dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira
e de Remuneração da Câmara Municipal de Manhuaçu, Estado de Minas
Gerais, e dá outras providências;
Fernando Gonçalves Lacerda:
*Nº 17/2014 - Concede o Diploma de Honra ao Mérito ao Sr. Osvaldo
Anastácio Dias, pelos 50 anos de serviços prestados ao Hospital César Leite;
Maurício de Oliveira Júnior, Rogério Filgueiras e Fernando Lacerda
*Nº 18/2014 - Concede o Título de Cidadão Honorário do Município de
Manhuaçu ao Senhor Ademar Laitano;
REQUERIMENTO:
Fernando Gonçalves Lacerda:
*Nº 61/2014 - Requer informações do Prefeito e do Secretário de Saúde
sobre a mudança de CNPJ nos contracheques dos servidores da saúde
que, antes continha o CNPJ do Fundo Municipal de Saúde, e, agora, sem
aviso prévio, passou a ter o CNPJ da Prefeitura de Manhuaçu;
*Nº 63/2014 - Requer informações do Prefeito e do Secretário M. de Saúde sobre o repasse de recursos referente ao projeto Mães de Minas ao
agentes de saúde do Município;
João Gonçalves Linhares Júnior
Requerimento nº062/2014
Requer o envio de ofício ao Diretor do SAAE, solicitando do mesmo verificar a situação da rede de esgoto da Rua Apinajés, localizada no B. Petrina,
que, de acordo com moradores, a mais de três meses está quebrada ou
entupida;
MOÇÕES:
Hélio Ferreira
*Pesar - nº 88/2014 - Pelo falecimento do Sr. Orbino Toledo Pereira, em
28/07/14;
Jorge Augusto Pereira e Jânio Garcia Mendes
*Pesar - nº 89/2014 - Pelo falecimento do Sr. João Batista de Araújo,
em 12/08/14;
Gilson César da Costa
*Pesar - nº 90/2014 - Pelo falecimento do Sr. Milton Pedro de Oliveira;
Paulo César Altino
*Pesar - nº 91/2014 - Pelo falecimento do Sr. José Bento dos Santos;
INDICAÇÕES:
João Gonçalves Linhares Júnior e Juarez Cleres Elói:
*N° 281/2014 - Solicita iluminação pública na Rua José Bertolace de Barros, no B. Santa Terezinha;

iniciativa é a comunidade
de Manhuaçu e dos distritos. Após a implantação
desses novos materiais,
junto aos novos caminhões adquiridos esse ano,
faremos o basculamento
do contêiner, facilitando o
trabalho de nossos funcionários e atendendo melhor

a população. Aproveito
para parabenizar o prefeito Nailton Heringer pelo
respaldo a este trabalho,
que buscamos o melhor
para o povo de Manhuaçu
e dos distritos”, finalizou.
Secretaria de
Comunicação Social
de Manhuaçu

*N° 282/2014 - Reivindica calçamento e iluminação pública na Rua São
Lucas, no B. Santa Terezinha;
*N° 283/2014 - Indica calçamento no final da Rua São Mateus, no B.
Santa Terezinha.
Jorge Augusto Pereira:
*Nº 300/2014 - Reivindica a disponibilização do benefício de “Auxílio-Alimentação” para os funcionários do SAMAL, assim como tem sido feito
com os funcionários do SAAE;
Paulo César Altino, com apoio de todos os vereadores:
*Nº 301/2014 - Solicita a criação de horto, com o objetivo de preservar e
proteger as nascentes do Rio Manhuaçu;
Hélio Ferreira:
*Nº 302/2014 - Indica a construção de pista de atletismo no Parque de
Exposições, no B. Ponte da Aldeia;
*Nº 303/2014 - Reivindica o asfaltamento da estrada na descida do Cór.
São Sebastião – entrada para a Cachoeira Sette;
*Nº 304/2014 - Solicita a colocação de placa de sinalização na BR, indicando a entrada para o Córrego São Sebastião;
Rogério Filgueiras Gomes:
*Nº 305/2014 - Solicita entendimento com as empresas de ônibus que
circulam pela cidade para que procedam com alterações nos pontos de
parada, sendo: durante a semana, após as 22 h, e, no Sábado após as 14
horas, parar em qualquer lugar - desde que haja vaga – e aos Domingos e
feriados municipais, parar em qualquer lugar desde que haja vaga;
*Nº 306/2014 - Reivindica a construção de ponte interligando o B. Lajinha
à BR 262, (prox. ao Supermercado Pais & Filhos);
*Nº 307/2014 – Solicita construção de ponte paralela a existente no
acesso ao Parque de Exposições, deixando um espaço para passagem de
pedestres;
Jânio Garcia Mendes:
*Nº 308/2014 - Reivindica entendimento entre a Prefeitura e a Energisa,
para que volte a funcionar o escritório da concessionária de energia em
Realeza;
*Nº 309/2014 - Solicita ao Prefeito a compra de motor de bomba para ser
utilizado na irrigação do campo de futebol de Realeza;
*Nº 310/2014 - Indica iluminação pública na Rua Caminhando para o
Saber, em Realeza;
Anízio Gonçalves de Souza:
*Nº 311/2014 - Solicita a renovação da frota de ônibus de transporte escolar;
*Nº 312/2014 - Indica a reforma da EM do Córrego da Raiz;
*Nº 313/2014 - Reivindica a colocação de dois bueiros na Rua José Perígolo, no B. Lajinha.
Maurício de Oliveira Júnior:
*Nº 314/2014 - Reivindica a ampliação da calçada na Rua Hilda Vargas
Leitão (entre a sede da Câmara até a APAE, no B. Alfa Sul);
Aponísia dos Reis:
*Nº 315/2014 - Solicita o término do calçamento na Rua Júlia Berbert
Emerick, em Santo Amaro de Minas;
*Nº 316/2014 - Indica a colocação de luminárias nos postes no logradouro conhecido como “Beco da Marcionília”, em Bom Jesus de Realeza;
*Nº 317/2014 - Reivindica a construção de ponte no logradouro conhecido como “Beco da Marcionília”, em Bom Jesus de Realeza.
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SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARTICIPA DO FOREA

Aconteceu a 11ª edição do
Fórum Regional de Educação
Ambiental (ForEa). O evento
começou dia 20 e terminou na
sexta-feira dia (22) o evento foi
realizado no município de Divino, na sede da Escola Municipal Tercicio Vitelbo Givisiez.
Com o tema central “Brigadeiro/Caparaó: Eixo regional de
Conectividade Socioambiental,
o Fórum conta com a participação de agentes e lideranças
municipais, representando quarenta e dois municípios, além
das cidades Dores do Rio Preto
(ES) e Porciúncula (RJ) na categoria de observadores. Este
ano, os eixos temáticos do fórum são: “Agroecologia como
instrumento de preservação
ambiental, educação ambiental
e do campo e gestão de resíduos”.
O objetivo é abordar temas
relacionados às questões ambientais da região e, para isso,

o Fórum promove mesas redondas, oficinas e minicursos
com o intuito de proporcionar
a reflexão acerca da educação
ambiental e, consequentemente, a busca de resultados positivos para a demanda de cada
município. Além dos eventos
principais, os participantes debatem a respeito de temas selecionados pelos representantes
do município que organiza o
evento.
O Fórum Regional de Educação Ambiental, que acontece anualmente em cidades da
região, é uma promoção do
Sistema Estadual de Meio Ambiente, através do Instituto Estadual de Florestas (IEF), em
parceria com a ONG Ambiente
Brasil, Polícia Militar do Meio
Ambiente e Superintendência
Regional de Educação e tem
o objetivo de discutir as questões ambientais locais.

SECRETÁRIO DESTACA
A IMPORTÂNCIA DO
EVENTO PARA A REGIÃO
O secretário Municipal de
Agricultura, Sandro Tavares,
ressaltou a importância do
evento para região, pois serve
para elucidar as obrigações de
cada município em relação à
Gestão Ambiental, estimula
a parceria entre membros da
comunidade, possibilitando a
criação de novos canais que
podem ajudar na educação
ambiental. “Acreditamos que
o ForEA vem lançando uma
semente para o nascimento de
novos educadores ambientais
entre professores e gestores públicos que deles participam”,
disse.
Sandro Tavares acrescentou
que o VIII ForEa realizado
em Manhuaçu no ano passado representou o esforço e a
união de uma equipe para desenvolver um evento com uma
participação expressiva e de
grande importância para a região, principalmente para os

educadores envolvidos com
as causas ambientais. “Foi um
evento importante com palestras e oficinas de grande relevância que vem mobilizando
principalmente a Secretaria de
Agricultura, da Educação, a
Vigilância Ambiental e Defesa
Civil e autarquias do SAMAL
e SAAE em busca da mobilização das comunidades da sede e
todos os distritos na busca do
Plano de Saneamento Básico
que está sendo elaborado”.
O secretário de Agricultura
salientou que o Governo Municipal vem utilizando principalmente o ambiente escolar para
a discussão necessária em busca da realização deste plano.
“Em breve, novamente estaremos mobilizando a população
na revisão do Plano Diretor”,
finalizou.
Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu

Secretário Municipal de Agricultura, Sandro Tavares, exalta a
importância do Fórum na questão ambiental

O evento distribuiu prêmios a crianças da rede
municipal de ensino

MEC NUNCA CHEGOU TÃO PERTO

Torcida entusiasmada, estádio JK com excelente público e o Manhuaçu Esporte
Clube bem na competição, o
cenário estava perfeito para
o MEC, após uma grande
vitória sobre o Fluminense e
começar vencendo o Vitória
por 2 a 0 tudo parecia fácil
demais, veio então a virada
e o placar de 3 a 2 que tirou as chances do MEC de
proseguir na competição e
levou o Vitória a avançar.
Mas podemos dizer que valeu a pena, vimos um MEC
diferente, mais completo
que de vezes anteriores,
neste jogo propriamente
dito o público foi sem dúvida diferenciado, empurrou a
equipe do MEC que contou
com uma falha do goleiro
do Vitoria no primeiro gol
de falta marcado por Thiago, depois Vítor aproveitou
outra bobeira da defesa do
Vitória e ampliou o marcador, veio então um relaxa-

mento natural da equipe do
Manhuaçu Esporte Clube e
isso levou o Vitória a frente
e Willian Pato sofreu o gol
ainda na etapa inicial. Já no
segundo tempo veio a pressão total do Vitória e a virada do placar para 3 a 2 foi
inevitável mesmo o Técnico
Guilherme March do MEC
efetuando mudanças mas
não conseguindo êxito a não
ser no final do jogo em que
numa confusão na área em
que quase o MEC chegou ao
empate, foi aí a última chance da equipe de Manhuaçu.
Após esta derrota os olhos
dos torcedores de Manhuaçu se voltaram para o jogo
entre Londrina e Fluminense em que uma vitória ou
empate da equipe do Fluminense levaria o MEC a classificação porém o Londrina
impôs um placar de 2 a 0 na
equipe carioca com gols de
Léo Ramos e Raí Ramos, ficando a equipe do Londrina

classificado com 5 pontos ao
lado do Vitória que também
somou 5 pontos. Restou ao
Manhuaçu Esporte Clube
um terceiro lugar ficando o
Fluminense em última colocação. Agora resta a torcida
de Manhuaçu acompanhar
o restante da Taça BH e escolher uma equipe para ter
motivos de comparecer ao
JK novamente. Uma coisa
é certa, o técnico Guilherme

do MEC formou uma equipe bem mais competitiva
de que vezes anteriores e
só não alcançou êxito maior
pela ironia do destino, mesmo assim demonstrou estar
o Manhuaçu Esporte Clube no caminho certo e que,
com certeza em próximas
competições o MEC será
mais uma vez um excelente
representante de nossa querida Manhuaçu.

12

26 de agosto / 2014

acesse: www.jm1.com.br

CANTINHO DE FÉ
por

Citações
Citações
Sábias
Sábias
A diferença entre o
inteligente e o sábio,
é que o sábio pensa
a longo prazo. (Rui
Barbosa)
Eu continuo sendo
apenas um palhaço,
o que já me coloca
em nível bem mais
alto do que o de
qualquer político.
(Charles Chaplin)
Lembre-se: o uso
exagerado da língua pode atrofiar
o cérebro. (Jufras
Menhal)
Há sempre alguma
loucura no amor.
Mas há sempre um
pouco de razão na
loucura. (Friedrich
Nietzsche)
Trate bem as oportunidades. Elas
são reservadas e
não aparecem pra
qualquer um. Algumas se ofendem
fácil e podem nunca
mais voltar. (Jufras
Menhal)
Exige muito de ti e
espera pouco dos
outros. Assim, evitarás muitos aborrecimentos. (Confúcio)
Tornar o simples em
complicado é fácil.
Tornar o complicado
em simples é criatividade. (Charles
Mingus)
A prisão não são
as grades e a liberdade não é a rua.
Existem homens
presos na rua e livres
na prisão. É uma
questão de consciência. (Mahatma
Gandhi)
Você pode descobrir mais sobre uma
pessoa em uma hora
de brincadeira do
que em um ano de
conversa. (Platão)
Duas coisas são infinitas: o universo e
a estupidez humana.
(Albert Einstein)

Pr. João Soares
da Fonseca

Os benefícios da fé

Fé: mais uma aliada contra a dor.
Acreditar em Deus ou numa força superior, relacionadas ou não à religião;
contemplar a natureza e sentir sua intensidade, beleza, imensidão; desenvolver
ações sociais. Cada uma dessas atitudes,
em geral, promove a sensação indescritível de bem-estar.
No caso da fé,
desde os anos 80
questões em torno
de sua importância
vêm sendo estudadas
e, atualmente, seus
benefícios são indiscutíveis.
Pesquisa publicada
em 2004 no São Paulo Medical Journal, da Associação Paulista de Medicina, concluiu que a prática
da prece, por exemplo, guarda relação
com a melhora da saúde de pacientes
com câncer.
Outros estudos realizados revelam que
quem tem doenças relacionadas ao estresse também apresenta melhora com a
prática de preces e meditações. Isso vale
ainda para pacientes que apresentam
doenças crônicas – principal causa de
morte e incapacidade no mundo – como
obesidade, hipertensão, câncer, doenças
cardiovasculares e respiratórias.

A explicação é simples. Segundo o dr.
Marcelo Saad, médico fisiatra e coordenador do Núcleo de Estudos sobre a Religiosidade-Espiritualidade em Saúde
(NERES), do Hospital Israelita Albert
Einstein (HIAE), com a espiritualidade
desenvolvida, a pessoa tem um estado
mental que induz
ao equilíbrio neurofisiológico e dos
hormônios, além de
atuar favoravelmente
na imunidade.
“E, se o sistema
neurológico
está
equilibrado, o estado
psicológico fica propenso a trazer a sensação de esperança, de perdão, de amor
e de altruísmo e desenvolve energias interiores de autocura – o efeito placebo.
A fé é ainda capaz de mobilizar a endorfina, o hormônio do bem-estar.”
“Quando tratamos da dor das pessoas
não estamos cuidando somente da parte
biológica. Cada um tem a sua crença e
isso pode trazer benefícios no tratamento da doença. Com mais essa frente, o
atendimento fica ainda mais completo
e integral, contemplamos o ser humano como um todo”, explica a dra. Ana
Cláudia.

PÃO DE BATATA RECHEADO

jsfonseca@pibrj.org.br

Serra Grande

Na década de 20, – contava Paulo Maia, – esta
igreja abriu uma congregação no Morro da Providência, atrás da Central do Brasil. O responsável
era o diácono Hermenegildo Júlio de Sant’Anna,
homem de oração, bom pregador, ex-escravo, nascido em 1848. Já havia então problemas no morro
causados pelo álcool.
Um dia, partiu uma ordem, não se sabe de quem,
proibindo os crentes de subirem o morro. Serra
Grande, o chefão, era, na verdade, um chefinho, já
que era um baixinho, paraibano, mas com fama de
matador no Nordeste.
Hermenegildo subiu, e nada aconteceu. Até que
um dia, depois do culto, os crentes foram abordados pelo grupo de Serra Grande. Houve discussão,
e Serra Grande, com uma faca, ia ferir Hermenegildo. Mas o ex-escravo, por causa da idade, usava
uma bengala de madeira. Instintivamente, em defesa própria, deu uma bengalada no pescoço de Serra
Grande, que, tonto, saiu dali xingando e prometendo vingança.
Quinze dias depois, Serra Grande passeava diante da congregação, e a um convite, entrou. Hermenegildo pregava sobre o cego de Jericó. Cantou-se
“Deixa a luz do céu entrar”. Quatro pessoas se entregaram a Cristo. Animado pelo resultado, o diácono pediu que se cantasse também “Oh, quão cego
eu andei...”. De repente, Serra Grande foi à frente,
jogou a faca no chão, ajoelhou-se, “chorando convulsivamente”. Acabado o hino, publicamente confessou os seus pecados contra Deus, contra a esposa
e contra outras pessoas. Enquanto falava, a companheira, emocionada, também foi à frente e o abraçou, dizendo: “Eu também quero ser crente, mas só
depois de ver Serra Grande transformado”. Logo
Serra Grande seria batizado.
O pastor pediu aos crentes que evitassem falar da
bengalada com o novo irmão, e que não o chamassem mais de Serra Grande. Em vão, porém, porque
até o pastor, à hora do batismo, teria dito: “Mediante a tua profissão de fé, irmão Serra Grande, eu te
batizo em nome do Pai, do Filho...”.

INGREDIENTES
400gs de batatas (pesadas ainda cruas)
cerca de 500gs de farinha de trigo
100gs de manteiga em temperatura ambiente e picada
2 ovos
150ml de água morna
2 colheres (sopa) de fermento seco para
pão
1 colher (sopa) de açúcar
1 colher (sobremesa) rasa de sal
1 gema misturada com 1 colher de azeite
para pincelar gergelim para polvilhar ou
queijo ralado
MODO DE PREPARO
Cozinhe as batatas até ficarem bem macias. Descasque-as e amasse formando um
purê, deixe esfriar completamente.Aqueça
a água deixando apenas morna e dissolva
o fermento deixando descansar por uns 3
minutos.Misture às batatas já frias o sal, o
açúcar, a manteiga, os ovos e misture bem.
Junte o fermento diluído e misture.Junte 2
xícaras de farinha de trigo e misture muito
bem até que fique bem lisinha.Junte mais
uma xícara de farinha e amasse com as
mãos.Vá juntando farinha bem aos poucos
e amassando sem precisar sovar, apenas
agregando a farinha.A massa deve ficar
solta das mãos mas ainda macia.Forme

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE

uma bola e deixe descansar até dobrar de
volume.Depois que crescer, vá passando
farinha de trigo na mão e abrindo porções
da massa, recheie e forme as bolinhas.
Deixe crescer novamente, pincele com
a gema misturada com azeite, polvilhe
gergelim ou queijo ralado e leve ao forno
preaquecido a 180 graus por cerca de 20
minutos na grade de cima do forno.Usei
assadeira antiaderente se a sua for de
alumínio unte levemente e polvilhe com
farinha.
Recheio:
usei mortadela moída e requeijão de
consistência bem firme
Você pode usar:
calabresa moída com requeijão, frango
refogado com requeijão, apenas requeijão,
presunto e queijo, creme de milho, creme
de palmito, ou qualquer recheio que você
quiser experimentar

ACADEMIA
KOMEIKAN

Rua Vicente de
Paula Reis, 23
Bairro São Jorge
(ao lado da Retífica)
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POLÍCIA
POLÍCIA
Homem atira contra várias pessoas no centro de Caratinga

Um homem causou pânico no centro de Caratinga, por volta das 18h30 de
quarta-feira, 20.
Segundo relatos de pessoas que estavam nas proximidades, o atirador, que
estava com o rosto coberto,
teria vindo das imediações
do CTC (Caratinga Tênis
Clube) e ao passar por uma
calçada onde estavam mulheres, crianças e inclusive, uma gestante, disparou
várias vezes. Um dos tiros
acertou uma comerciante,
que falava ao telefone no

Sacas de café furtadas

CAPARAÓ E ESPERA
FELIZ (MG) - Na madrugada de quarta-feira, 20/08,
foram furtadas aproximadamente 26 sacas de café,
em um sítio próximo a entrada da antiga ferrovia,
no Córrego do Fama, zona
rural de Alto Caparaó, na
divisa com o município de
Caparaó.
Segundo informações, os
bandidos que furtaram as
sacas de cafés atravessaram
um córrego, cortaram uma
cerca e também o cadeado
da tulha onde estavam armazenadas as sacas de café.
O proprietário do café não
viu o furto. A Polícia Militar foi acionada, esteve no
local, registrou o furto e segue em rastreamento.

MAIS UM: Já no Córrego da Preguiça, na zona rural de Espera Feliz, na manhã de quinta-feira, 21/08,
outro produtor foi vítima de
furto de café.
Pela manhã encontrou a
porta de sua tulha aberta e
a corrente partida. Foram
furtadas seis sacas de café
beneficiadas. O autor aparentemente conhece o local,

haja vista que caminhou por
um trilho em meio a lavoura
de por cerca de 200 metros.
Apesar de morar a apenas
50 metros do local, ninguém na casa da fazenda
percebeu o furto durante a
noite. A ocorrência foi encaminhada para a delegacia
em Espera Feliz.
Carlos Henrique Cruz /
José Carlos Lovantino

IPANEMA (MG) - Motorista de um Fiat Uno Mille Fire atropelou um aposentando de 74 anos no km
02 da MG-111, na saída de
Ipanema para Manhuaçu. O
registro foi às 18 horas de
terça-feira, 19/08.
Equipe de militares da

Polícia Militar Rodoviária
registrou um atropelamento. A vítima disse que transitava pela via empurrando
sua bicicleta quando foi
atingido pelo Fiat Uno.
O condutor afirmou que
trafegava
normalmente
quando percebeu que havia

atingido um pedestre e sua
bicicleta que era empurrada
na margem da estrada.
A vítima foi socorrida ao
pronto atendimento de Ipanema com fratura na perna
esquerda e escoriações no
pé esquerdo.
Carlos Henrique Cruz

Aposentado atropelado em Ipanema

Homem morre em acidente na BR-116

ORIZÂNIA (MG) - O
aposentado Divino Higino,
61 anos, morreu em um
trágico acidente na manhã
desta sexta-feira (22/08) na
BR-116.
O acidente envolvendo
uma moto Bros nova, ainda
sem placa, e um Gol da cidade de Sericita, aconteceu
em frente o posto Timbosão, Orizânia.
Pessoas relataram à reportagem que Divino Higino conduzia a moto e
aguardava no acostamento
para atravessar a pista e seguir uma estrada ao lado.
A vítima ainda aguardou
a passagem de alguns veículos, mas quando decidiu
atravessar a rodovia, não
viu o Gol que vinha logo

momento. A vítima foi atingida em uma das pernas e
socorrida por terceiros até o
Pronto Atendimento Municipal (PAM).
Uma testemunha também
foi atingida de raspão no
pé. O autor dos disparos
teria efetuado pelo menos
cinco tiros. E, durante a
fuga, ainda teria chegado
a dar um tiro para o alto.
Marcas de disparos ficaram
sobre a calçada.
O suspeito, segundo a
Polícia Militar, teria aproximadamente 1,70 de altura

e vestia uma camisa branca
e calça escura. Na fuga, o
atirador teria entrado na
Vila Amélia Godinho e pulado em um rio.
De posse das características do suspeito, os policiais
militares fazem rastreamento para tentar localizá-lo e prendê-lo. A perícia
da Polícia Civil também foi
acionada e compareceu ao
local para realizar os trabalhos de praxe. A polícia
descarta a hipótese de assalto à mão armada, já que
o autor chegou de repente

ao local e não disse qualquer palavra.
Há possibilidade de o
suspeito ter ido até a cena
do crime para tentar contra
a vida de alguém. A vítima
baleada na perna, de acordo
com a PM, não tem 'rixa'
ou nada pendente com ninguém. E, outra hipótese a
ser apurada, diz respeito a
uma pessoa que estava próxima ao local, e possui uma
medida protetiva envolvendo o ex-marido. A polícia
está averiguando a situação.
Portal do Leste

O motociclista Osmar
Diniz de Oliveira, 52 anos,
morreu numa colisão no km
77 da BR-262, no acesso ao
distrito de Padre Fialho,
na zona rural de Matipó.
O acidente foi na tarde de
segunda-feira, 18/08.
Segundo as informações,
ele pilotava a moto Honda/CG 125 Titan, placa
GSS1682, no sentido Abre
Campo – Matipó.
Ao passar pelo acesso
ao distrito de Padre Fialho,
ele foi colhido pela picape
Strada, placa OWQ 5425,
emplacada em Matipó, que
seguia pela BR-262. O veículo atravessou a rodovia
repentinamente para acessar a estrada de Padre Fia-

lho.
O condutor da moto Osmar Diniz foi socorrido e
morreu a caminho do hos-

pital. Ele residia no córrego
Vista Alegre, zona rural de
Caputira.
Carlos Henrique Cruz

Por volta de 22hs30 de
quarta-feira, 20, uma motociclista ficou ferido após
colidir contra um automóvel no bairro Coqueiro, na
avenida Getúlio Vargas,
em Manhuaçu. De acordo
as informações, o veículo,
um Fiat Palio saia da garagem quando a motociclista
não percebeu o movimento
do carro e acabou batendo.
A motociclista teve fratura
exposta na perna direita e

foi socorrida pela equipe
do Corpo de Bombeiros
para o Pronto Atendimento

(UPA) de Manhuaçu.
A Polícia Militar registrou a ocorrência.

Motociclista morre após bater de
frente com strada na BR-262

Motociclista fica ferida após
acidente no bairro Coqueiro

Dez toneladas de carvão vegetal
apreendidas em operação da PMR

atrás.
Higino morreu na hora,
após bater na lateral dianteira do gol.
A Polícia Rodoviária Federal sinalizou o local até a
chegada da perícia.

A morte de Divino Higino comoveu a comunidade
do Departamento. Ele era
muito conhecido, já que
morava em Orizânia há
muitos anos.
Jornal O Campeão

10 mil quilos de carvão
vegetal foram apreendidos
pela Polícia Militar Rodoviária no km 214 da MG108, zona rural de Durandé,
na quarta-feira, 20.
Durante realização de
operação de combate ao
transporte e comércio de
carvão vegetal, a Polícia

Militar de Meio Ambiente
de Mutum abordou o caminhão baú e, ao fiscalizá-lo,
havia 5.000 pacotes de carvão vegetal de dois quilos
cada oriundo de floresta
plantada (eucaliptos) sem
o selo de origem florestal
(SOF).
O motorista foi preso por

transportar carvão vegetal
empacotado sem documento de controle ambiental
válido, bem como teve toda
a carga e o veiculo apreendidos e entregues à delegacia de Polícia Civil.
Ainda foi lavrada uma
multa ambiental no valor
de R$ 28.399,25.
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ENTRETENIMENTO
QUAL GALO?
Um paulista foi passear em Minas. Numa cidade
pequena, quis assistir a umas brigas de galo na rinha.
Vendo as aposta não resistiu e quis apostar também.
Mas, como não era bobo e não conhecia nada de
galos, perguntou a um velhinho caipira do seu
lado:
-Qual dos dois galos aí é o bom?
O caipira, com a calma típica dos mineiros,
respondeu:
-Uai! O bão é o galo vermeio.
O paulista, mandou ver! Apostou todo a grana que tinha no galo vermelho.
O juiz pôs os galos para brigar e o galo vermelho tomou a maior surra do mundo.
Revoltado, o paulista foi tirar satisfação
com o velhinho caipira:
-Você não falou que o galo bom era o vermelho?
-Falei sim. Uai!
-Mas ele levou a maior surra, quase morreu!
E o caipira explica:
-Ocê e que num perguntô direito… eu te
falei que o galo bão era o vermeio, mas o marvado é o preto!

CAIPIRA SEM PACIÊNCIA

sete erros

Um engenheiro cansado do agito da cidade
resolve ir pescar no interior de Minas Gerais..
Está pescando tranqüilamente na beira do rio
quando chega um caipira da região agacha ao seu
lado e fica ali só observando o engenheiro pescar.
Passa 1,2,3 horas e o caipira continua ali
quieto… sem falar nada … só observando….
Nisso o engenheiro se irrita e pergunta:
- O senhor não quer pescar um pouco?
- Num tenho paciência pra isso naum dotô!

NA MIRA
Eram 3 irmãos: o Pum, o Calaboca, e o Respeito. O Pum cometeu um crime e foi preso
e o Calaboca e o Respeito foram soltá-lo da
cadeia. O Respeito tinha medo da delegacia
e então ficou na esquina e o Calaboca entrou.
O delegado logo perguntou…
- Qual é o seu nome:
- Calaboca.
- Uai. Cadê o Respeito?
- Ficou na esquina.
- O que você veio fazer aqui?
- Soltar o Pum.

O VALENTÃO
Certo rapaz está no portão do céu, esperando
para entrar, enquanto São Pedro folheia o livro
sagrado, checando toda a vida dele para ver se é
um garoto de valor. Depois de um bom tempo,
São Pedro olha-o severamente e lhe diz:
— Não vejo nada que seja realmente ruim
em sua vida, mas, também, não há nada que
seja especialmente bom. Se me provar que fez
algo muito bom, você está dentro.
O garoto pensou por alguns instantes e disse
ao Pedroca:
— Ah, teve uma vez que estava indo pela
estrada, quando vi uma gangue gigante de
motoqueiros mexendo com uma garotinha indefesa. Diminuí a velocidade para ter certeza
do que estava acontecendo. Vi uns cinqüenta
deles tentando tirar as roupas da adolescente.
Parei meu carro, peguei um bastão de baseball
e fui em direção ao líder da gangue, um cara
com jaqueta de couro com estampa de tigre.
Ele tinha uma corrente amarrada da orelha esquerda até o nariz. Enquanto me aproximava
dele, os membros da gangue foram fazendo
uma roda em volta de mim. Arranquei a correntinha da cara dele e dei-lhe uma pancada
com meu bastão. O sujeito foi pro chão com
um só golpe. Depois disso, virei para todos e
disse-lhes:
— Deixem esta garota em paz. Vocês não
passam de um bando de bostas! Voltem para
suas casas antes que eu perca a paciência e
acabe com suas raças, seus animais!
São Pedro, realmente impressionado, perguntou-lhe:
— E quando isso aconteceu?
— Ah, faz uns dois minutos!

CURIOSIDADES
Pesquisadores descobrem que Estado
de Minas Gerais já teve praia
Um grupo de pesquisadores das áreas
de geologia e paleontologia da USP e da
Unesp revelou que o Estado de Minas
Gerais, na região sudeste do Brasil, já
teve praia. De acordo com os geólogos e
paleontólogos, no passado, Minas Gerais
teve uma enorme porção de terra coberta
por um mar raso. A teoria comprova que o
interior do Brasil já foi coberto por praias.
A equipe comandada pelo pesquisador Lucas Warren apontou que o mar
estava presente na região da cidade de
Januária, em Minas Gerais. Nesta área,
os estudiosos encontraram fósseis da espécie cloudina que estavam incrustados
num paredão de rochas. Este animal, que
já está extinto, viveu entre 550 e 542 milhões de anos atrás nos mares da Terra.
Os estudos apontaram que o mar que existia

em Minas Gerais tinha, pelo menos, 10 metros de profundidade. A água cobria a área
chamada de Grupo Bambuí, uma formação
sedimentária que faz parte da bacia do Rio
São Francisco e tem aproximadamente 300
mil quilômetros. A pesquisa também analisou as regiões da Bahia, Goiás, Tocantins
e Distrito Federal, e encontrou outros fragmentos de mares. Os cientistas destacaram
que há 550 milhões de anos, a América do
Sul, a África e a Antártida ainda estavam
unidas e formavam um mega-continente
que recebia o nome de Gondwana.
O estudo da USP e da Unesp foi publicado no formato de um artigo na conceituada revista Geology. Segundo os
especialistas, a descoberta revela dados
importantes para o entendimento da evolução geológica do Brasil.

HORÓSCOPO
Astrológica por Claudia Vannini

LEÃO – DE 23/7 A 22/8 - As cobranças internas
e externas tendem a aumentar à medida que sua
projeção cresça mais e mais. Projetos antigos e as
oportunidades tendem a aparecer, mas é bom saber
que o sentimento por maior liberdade se destaca neste momento.
RELACIONAMENTOS: seu entusiasmo tende a influenciar as
pessoas de seu meio social e será possível, se der margem para isso,
aumentar os limites do ciúme. Para quem estiver solteira é possível
alguém lhe chamar atenção e mexer com seu coração e, quem sabe,
engatar num relacionamento sério.
ÁRIES – DE 21/3 A 20/4 - Maior disposição para lutar pelo o que é
seu, por seus interesses, mas será necessário usar o autodomínio para
controlar a ansiedade e não ter de remediar depois. A impulsividade,
bem característica de Áries, pode se tornar um problema neste período.
RELACIONAMENTOS: um dos detalhes mais interessantes deste
momento é a possibilidade de surgirem pessoas que possam aguçar o
interesse das solteiras. Para quem estiver num relacionamento sério,
pode apostar na ratificação da relação nesta semana.
TOURO – DE 21/4 A 20/5 - A partir de sábado pode se preparar
para decidir desde assuntos menores até os maiores. Pelo menos
a pressão será forte para isso, pois você entende que o “trem não
pode parar”. Use uma visão mais realista do momento e foque em
objetivos concretos.
RELACIONAMENTOS: evidentemente que seu desejo é por uma
relação mais estável e sem brincadeirinhas. Neste momento, porém,
você está mais intensa e decidida a surpreender ou ser surpreendida. Isso dependerá de quem estiver do outro lado para dar aquela
escapada da rotina.
GÊMEOS – DE 21/5 A 20/6 - A criatividade está em alta. Você poderá usá-la para encontrar meios para se promover ou para chamar
atenção da chefia imediata. Pelo menos talento e vontade de trabalhar
não faltam. Cuidado apenas com a saúde, sobretudo para quem for
alérgico ou tiver alguma doença crônica.
RELACIONAMENTOS: lembre-se que uma ação sempre terá pela
frente uma reação. Por isso é importante saber falar e agir na hora certa, sempre com educação e diplomacia para não ter de remediar posteriormente a partir de uma palavra mal colocada ou mal interpretada.
CÂNCER – DE 21/6 A 22/7 - A partir de amanhã, dia 23, quando o
Sol entrar no signo de Virgem, provavelmente irá aguçar o interesse
por novos conhecimentos em área pouco comuns. Aproveite para se
capacitar e estabelecer a comunicação em novos ambientes e em
novas redes sociais.
RELACIONAMENTOS: será possível estabelecer contatos com
novas amizades e estendê-las por um bom período da vida. Para quem
estiver num relacionamento mais sério, prepare-se para possíveis
conflitos. Mudanças suaves podem acontecer no relacionamento.
VIRGEM – DE 23/8 A 22/9 - Primeiramente parabéns aos virginianos aniversariantes a partir do dia 23 de agosto. Inicia a iluminação,
a vitalidade e a energia do Sol para realização de planos, projetos e
de sonhos importantemente significativos. Deixe acontecer e nada de
pensamentos negativos.
RELACIONAMENTOS: aproveitando a boa energia que cerca os
virginianos, seria interessante utilizar o que os virginianos têm de
melhor – a prestatividade e a boa comunicabilidade, sobretudo na
relação amorosa.
LIBRA – DE 23/9 A 22/10 - Se for necessário “bater o martelo” em
situações decisivas e até pendentes, o momento está propício. Nem
espere pelos outros porque a responsabilidade você praticamente
assumiu e não pode mais esperar nada de ninguém. Use o bom senso.
RELACIONAMENTOS: algumas cobranças de ambas as partes
no relacionamento amoroso pode ocorrer, pois a falta de tempo e
de dedicação para a relação estará na berlinda. Se houver alguma
conversa para ajustar ponteiros, é bom acontecer.
ESCORPIÃO – DE 23/10 A 21/11 - Bom momento de criatividade
para se restabelecer no ambiente de trabalho ou para plantar os frutos para projetos futuros. Por mais que haja especulação sobre uma
situação, por exemplo, saiba que isso poderá incentivá-la a descobrir
novas oportunidades.
RELACIONAMENTOS: o período está interessante para ampliar
sua rede social e se for o caso, restabelecer antigos contatos com
parceiros ou amigos de longas datas. Provavelmente oportunidades
de novos empreendimentos sairão dessas redes sociais.
SAGITÁRIO – DE 22/11 A 21/11 - Há novos interesses ou necessidades que enchem de vontade a explorar novos caminhos e possibilidades que se avizinham neste período. Curiosidade para experimentar
não falta diante das propostas. No entanto, siga seu lema de sempre
com prudência – otimismo!
RELACIONAMENTOS: caso surja o interesse por alguém de fora,
de outra cultura, nem se espante, pois a curiosidade pode falar mais
alto e isso estreitar o relacionamento entre ambos. Cuidado com detalhes pessoais de sua vida, para não gerar mal entendidos.
CAPRICÓRNIO – DE 22/12 A 20/1 - Alguns questionamentos
e atitudes de colegas no trabalho podem leva-la a formular novas
indagações neste momento. Acontece que novas ideias e interesses
diante do desconhecido, por mais difícil que seja, podem surtir efeito
agora ao provocar outras atitudes.
RELACIONAMENTOS: a revisão de pensamentos sobre as questões tabus de sua vida pode encontrar reflexo significativo no contato
com a família. É o momento de ficar mais à vontade com parentes e
saber que ali é um porto seguro.
AQUÁRIO – DE 21/1 A 19/2 - A partir do dia 23 deste mês, o Sol
entrará em Virgem e isso provocará muitas reflexões sobre atitudes
e posicionamento no meio social. Evidentemente que a família não
escapará desse processo, por mais liberdade que precise para tocar
planos e projetos.
RELACIONAMENTOS: a importância da família ganha uma nova
dimensão neste período. A dedicação de um ou outro parente por uma
causa nobre pode fazer a diferença em pensamentos mais profundos
sobre a dicotomia entre o individualismo e o coletivismo.
PEIXES – DE 20/2 A 20/3 - Com o Sol em Virgem a partir do dia
23 deste mês, é bom estar preparado para fazer escolhas. Saiba
que tais escolhas serão necessárias, mas se isso envolver pessoas,
trabalho, é interessante usar o famoso bom senso a partir de uma
boa leitura da realidade.
RELACIONAMENTOS: a necessidade de se sentir mais livre,
inclusive para quem está num relacionamento duradouro pode servir
de pauta para o casal. Para quem estiver solteira, entenda que a vida
não é um mar de rosas e que a realidade pode estar bem distante do
sonho de menina.

26 de agosto / 2014

Milton Nascimento abandona show após
passar mal em São Paulo
Milton Nascimento reuniu
uma grande plateia na noite da
última sexta-feira (22), em São
Paulo, mas passou mal e não
conseguiu completar seu show.
O cantor, que dividia o palco
com Criolo na apresentação da
turnê 'Linha de Frente', pediu
desculpas e anunciou aos fãs
que precisaria deixar o local.
Os presentes aguardaram a
retomada, mas Criolo voltou sozinho para anunciar que o espetáculo seria cancelado naquele momento - Nascimento cantou por
cerca de 40 minutos.
Na página oficial do artista no Facebook, foi informado que ele
seguiu para o hospital, onde exames de sangue e pressão foram feitos.
'O diretor do Incor de São Paulo, Dr. Sérgio Timerman, estava na
casa e acompanhou o cantor ao hospital. Milton fez novos exames e
já teve alta', informou a equipe de Nascimento.
Ainda de acordo com a nota, os fãs terão direito a um ingresso
extra para que possam assistir ao show completo em outra ocasião.
'Até o momento, a apresentação de sábado [23] continua confirmada', assegurou a nota.

SBT ultrapassa a Globo com 'A Praça É
Nossa' e garante liderança de audiência
Há mais de 27 anos no ar, 'A
Praça É Nossa' mostrou, na última quinta-feira (21), que ainda
tem fôlego de sobra para agradar
os telespectadores.
Prova disso é que o humorístico de Carlos Alberto de Nóbrega
garantiu a liderança de audiência,
deixando a Globo no segundo
lugar do ranking, de acordo com
dados do Ibope. Na ocasião, o programa marcou 10 pontos de média e picos de 13, empatando com 'o Rebu'. Já no embate contra o
'Jornal da Globo', abriu vantagem: 8,6 contra 7,3.
Cada ponto equivale a 65 mil domicílios na Grande São Paulo.

Gugu Liberato pode ocupar o espaço do
'Programa da Tarde' na Record
Gugu Liberato assinou contrato com a Record para estrear uma
nova atração em 2015, mas pode
ganhar mais espaço ainda em sua
nova fase profissional. Isso porque o comunicador foi convidado
a apresentar um programa diário
na faixa vespertina do canal.
A atração seria uma substituta
do atual 'Programa da Tarde' que,
além de problemas com a audiência, também não tem obtido o
sucesso comercial esperado. Gugu, por sua vez, poderia representar mais anunciantes e um aumento no número de telespectadores,
segundo o 'Notícias da TV'.
O canal já fez o convite para o apresentador, que estuda a possibilidade de produzir um game show em esquema de temporada
para o horário. Ele ainda não respondeu porque estaria com medo
de encarar um novo 'fracasso' na carreira - após ter sido demitido
da mesma Record em 2013.
No entanto, a proposta pode ser alterada. Há também a possibilidade de que apenas a produtora de Liberato, a GGP, entre no
negócio e uma outra pessoa apresente a novidade. Além disso, o
programa de Tici Pinheiro, Ana Hickmann e Britto Jr. pode ter a
chance de não sair completamente da grade.
Uma solução para o 'Programa da Tarde' seria se transformar em
um projeto de temporada, mais curto, exibindo apenas os quadros
de maior sucesso, como o 'Além do Peso'. Isso ou voltar completamente reformulado.

Após 9 dias, Aracy Balabanian
recebe alta hospitalar
Sábado (23), Aracy Balabanian recebeu
alta do hospital Pró-Cardíaco, em Botafogo, no Rio de Janeiro. A artista, de 74
anos, estava sob cuidados médicos por
conta de uma infecção respiratória.
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De acordo com o relato de Denise Saraceni, diretora de núcleo de 'Geração Brasil' - trama das 19h da Globo - à colunista
Patrícia Kogut, a atriz permanecerá em repouso em sua residência por pelo menos mais uma semana.
A profissional ainda garantiu: 'Aracy está muito feliz de voltar para casa. Já mandou mensagem para os colegas de elenco.
Ela está suberbem e animada para retornar ao trabalho'.
Balabanian, vale lembrar, está atualmente no ar em 'Geração
Brasil', onde dá vida a Iracema. Suas cenas na novela foram
remanejadas e não sofreram alterações.

Xiii... Simony faz escândalo e se
nega a dar entrevistas a profissionais
da Record e da Band
Na última quarta-feira (20), Simony recebeu
diversas equipes de TV para entrevistá-la antes
da gravação de seu DVD em comemoração aos
30 anos de carreira. No entanto, a cantora teria
se negado a conversar com os profissionais da
Record e da Band e armado o maior escândalo.
Além de demorar mais de duas horas para
dar alguma satisfação, segundo o “Notícias da
TV”, a artista ainda teria desrespeitado e xingado membros do “Programa da Tarde” e do
“CQC'.
No camarim, sem saber que a acústica vazava suas falas, Simony teria gritado que não precisava da imprensa, por conta de
seus 30 anos de carreira, e que não falaria com ninguém, nem se
fosse o papa.
Os profissionais, que a ouviram, então, teriam desistido de realizar entrevistas e ido embora. Ainda de acordo com a publicação,
um assessor teria pedido desculpas e alegado muito nervosismo
por parte da famosa.
Simony gravou na data, em São Paulo, um show para o DVD
Caixinha de Música, que inicia as comemorações de suas três décadas de trajetória profissional. A apresentação contou com participações de Belo, Jair Oliveira, Gaby Amarantos, Fofão e da Turma
do Balão Mágico.

Susto! Avião com Saulo e equipe de Ivete
Sangalo arremete após ter turbina atingida
A manhã deste sábado (23) foi conturbada
para Saulo Fernandes e toda a equipe de Ivete
Sangalo. O motivo? O avião em que estavam
precisou arremeter depois de um pássaro colidir com uma das turbinas durante o voo.
Segundo relatos dos músicos, o piloto do
avião já estava em processo de aterrissagem no
aeroporto de Belém, no Pará, quando o incidente ocorreu.
'Foi só um susto. Todos chegaram bem a Belém e já estão descansando para o show de hoje
à noite na cidade”, garantiu a assessoria de Saulo ao jornal 'Extra'.
Já os representantes de Ivete ressaltaram que a baiana não estava
na aeronave. Depois, Saulo usou sua página no Facebook para afirmar: 'Agradeço mais que peço, tento entender mais que julgo. Um
triz em paz'. O avião, que vinha de Manaus, no Amazonas, posou
logo em seguida sem nenhum problema.

Netinho é visto almoçando com família e
amigos; hospital não confirma alta
Segundo informações da assessoria de Netinho, o cantor
almoçou neste sábado (23) com
amigos e familiares. É a primeira vez que o cantor é visto desde que foi internado no hospital
Sírio Libanês, em São Paulo,
em 8 de agosto, para tratar tonturas. Um comunicado postado
no Facebook disse: 'Netinho foi
almoçar hoje com os sócios Alberto Botelho e Fabiano Fonseca, com Cris Freire e com sua irmã
Claudia Andrade”. O grupo foi visto em foto no restaurante Paris
6, no bairro dos Jardins.
O Famosidades entrou em contato com o hospital Sírio Libanês
para saber detalhes do estado de saúde do cantor. O representante
garantiu que ele ainda não teve alta. “Continua com tratamentos de
fisio, inclusive”, afirmou o assessor.
Em 8 de agosto, o cantor foi internado para fazer tratamento
para sanar a tontura que sentia desde que sofreu um AVC no ano
passado. Segundo o hospital, o cantor está sob os cuidados do Dr.
Roberto Kalil Filho, Dr. Milberto Scaff e Dr. Rubens Brito.
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Zilu comprou cuecas para o ex com cartão
de Zezé Di Camargo, diz colunista
Ao que tudo indica, Zilu Camargo deu
um verdadeiro banho de lojas em seu ex-namorado, o sertanejo Zé Henrique, com
quem namorou até julho deste ano.
A socialite teria comprado até cuecas
para o cantor quando estavam namorando. No entanto, segundo a colunista Fabíola Reipert, o curioso é que as compras
foram feitas com o cartão que Zilu tinha
em conjunto com seu ex-marido, Zezé Di
Camargo.
Essa não foi a única generosidade da
loira que se tornou pública. Zilu também
comprou nada menos do que um estúdio de gravação com tudo o que
há de melhor no mercado.
De acordo com o jornal “O Dia”, o local recebeu apenas equipamentos de alta tecnologia e supermodernos, tudo para que o cantor
pudesse utilizar em seus trabalhos.
Vale lembrar que Zilu recebe uma pensão mensal do ex-marido de
R$ 100 mil e boatos recentes deram conta de que ela deseja pedir um
aumento do valor na Justiça.

Ex-mulher revela por que se separou de
Diego Costa: 'Ele tentou dormir
com a minha irmã'
A ex-mulher de Diego Costa, jogador
brasileiro naturalizado espanhol, colocou a
boca no trombone nos tabloides britânicos
para revelar que o craque é infiel.
“Terminei com Diego, pois ele tentou
dormir com a minha irmã”, contou Michele Zuanne em entrevista ao jornal “The
Sun”. Durante o desabafo, a morena ainda
disse que nenhum jogador de futebol é fiel
e que o então companheiro já tinha também tentado seduzir algumas amigas dela.
Os dois se conheceram em 2010 e começaram a se relacionar desde então. Recentemente, a baiana, de 25
anos, posou para fotos sensuais na revista espanhola “Interviú”.

Programa dominical de Luiz Bacci
é adiado para 2015
O programa dominical de Luiz Bacci, previsto para estrear em outubro,
foi adiado para 2015. Isso porque a
prioridade da Band é acertar a atração
diária do apresentador, o “Tá na Tela”.
Com audiência sem alcançar os
quatro pontos de meta no Ibope e
muito oscilante, a emissora acendeu o
“sinal de alerta”, segundo o “Notícias da TV”. Com isso, executivos da área artística têm feito reuniões quase diárias com o
apresentador e equipe, para avaliar o que está dando certo e o que
não funciona. A atração, no entanto, mostrou uma leve melhora
esta semana. Na última segunda (18), por exemplo, marcou 2,6
pontos na Grande SP. Na última quinta-feira (21), fechou com
3,0 e alcançou a vice-liderança durante 16 minutos, segundo dados preliminares.
Cada ponto na Grande São Paulo equivale a 65 mil domicílios.

Zé Henrique nega ter recebido estúdio
milionário de presente de Zilu: “Absurdo”
Na madrugada desta sexta-feira (22), Zé Henrique, ex-namorado de Zilu Godoi, usou seu Instagram para desabafar e negar a
notícia de que teria recebido um estúdio milionário da socialite.
Irritado, o sertanejo disparou: “Preciso manifestar a minha indignação com tamanho absurdo que foi publicado hoje no jornal
‘O Dia’, mais precisamente na coluna do jornalista Leo Dias.
Tenho respeito pela imprensa e acredito que essa mesma imprensa tem o dever de dar notícias, furos de reportagem e tudo mais.
Mas também acredito que essas notícias devem ser verdadeiras e
ter critério na apuração. O que não aconteceu na nota publicada
hoje”.
E continuou, explicando que não ganhou estúdio nenhum da
antiga esposa de Zezé Di Camargo e que não tem nenhuma sociedade com ela. “Fato não procede em gênero, número e grau.”
Por fim, o artista concluiu: “Bom, espero que entendam meu
desabafo! Não tenho muito costume em lidar com isso e não gosto de expor minha vida! A paz do senhor para todos!”.
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Pimenta da Veiga garante tolerância
zero contra a bandidagem em Minas

O candidato a governador pela Coligação Todos
por Minas, Pimenta da
Veiga, declarou “tolerância zero” contra a violência
em todo o Estado, a partir
de uma ousada política de
investimentos em segurança pública, com o reforço
do policiamento ostensivo
nos municípios mineiros.
Em entrevista concedida ao
telejornal MGTV 2ª Edição, da TV Globo, na noite
desta terça-feira (19/08),
Pimenta destacou as ações
realizadas pelo Governo de
Minas nos últimos anos e
estabeleceu novas metas a
serem atingidas.
“Fizemos grande avanços, mas eu vou declarar
tolerância zero contra a bandidagem, através de um policiamento mais ostensivo

e da tecnologia na polícia”,
afirmou Pimenta. Minas é o
Estado que mais investe em
segurança pública no Brasil,
proporcionalmente ao orçamento, segundo o Anuário
Brasileiro de Segurança Pública – levantamento que é
divulgado pelo próprio Ministério da Justiça.
Além de propor uma
ação vigorosa de combate
à criminalidade, Pimenta
também voltou a defender
a importância de criação de
um novo no Pacto Federativo. “Na dívida que os estados e municípios têm com
o governo federal é cobrada uma agiotagem (pelo
Governo Federal). Isso faz
com que a dívida cresça todos os dias. Além disso, o
governo federal fica com
dois terços dos impostos

CNPJ do Candidato: 20.565.976.001-19
CNPJ Contratado: 01.331.762.0001-33
Valor da publicação: R$ 420,00

recolhidos. Assim, estados
e municípios vivem na penúria. É preciso mudar o
Pacto Federativo e nós vamos lutar por isso”, destacou Pimenta da Veiga.
Experiência em gestão:
O candidato apontou, ainda, sua experiência política
como um diferencial nestas eleições. “Fui deputado
quatro vezes, fui presidente nacional de partido, fui
prefeito de Belo Horizonte,
onde iniciamos projetos de
grande inovação, como o
orçamento participativo e
as Administrações Regionais, e fui ministro de Estado por quatro anos”, afirmou. “Como ministro levei
os Correios a todo o país.
Na telefonia celular, eram
500 mil telefones celulares
e hoje são 300 milhões. É

um grande legado, do qual
eu tenho um grande orgulho”, completou.
Em suas considerações
finais, Pimenta reafirmou
seus compromissos com a
educação e a saúde. “Quero dizer que nos primeiros
dias de governo vou mandar um projeto de lei para
a Assembleia Legislativa,
para, quando for aprovada,
todas as escolas de Minas,
construídas a partir daí,
estarem preparadas para
o ensino integral. Vamos
criar o programa Hospital
da Cidades, para atender
hospitais de todas as cidades – são mais de 300. Quero, por isso, o seu apoio e o
seu voto, para fazer Minas
avançar muito mais do que
tem avançado”, concluiu
Pimenta da Veiga.

