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Distribuição gratuita

Circulação: Região Vertente do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

IBGE divulga as estimativas
populacionais dos PÁGs.
municípios em 2014 8e9

O

IBGE divulgou dia, 28 de agosto de 2014, as estimativas das populações residentes nos 5.570 municípios
brasileiros com data de referência em 1º de julho de 2014. Estima-se que o Brasil tenha 202,7 milhões de
habitantes e uma taxa de crescimento de 0,86% de 2013 para 2014. O município de São Paulo continua sendo
o mais populoso, com 11,9 milhões de habitantes, seguido por Rio de Janeiro (6,5 milhões), Salvador (2,9 milhões),
Brasília (2,9 milhões) e Fortaleza (2,6 milhões). Os 25 municípios mais populosos somam 51,0 milhões de habitantes, representando 25,2% da população total do Brasil.

Marina empata com Dilma na
corrida presidencial, diz Datafolha
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CÂMARA MUNICIPAL
DE LAJINHA Informa

Aconteceu quarta-feira dia 20 a primeira sessão ordinária de 2014 da
Câmara Municipal
de Lajinha/MG, com
vários assuntos em
pauta, algumas discussões, e um intervalo regimental de 5
minutos para discutir um projeto entre
as bancadas.
Esta foi a primeira Sessão Ordinária
pós recesso na sede
da Câmara, uma vez
que a primeira foi
itinerante.
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esquisa Datafolha finalizada na sexta (29) mostra a presidente Dilma Rousseff
(PT) e a ex-ministra Marina Silva (PSB) numericamente empatadas na simulação de primeiro turno da eleição presidencial. Cada uma tem 34% das intenções de voto. No teste de segundo turno, Marina seria eleita presidente da República
com dez pontos de vantagem: 50% a 40%. Os dados mostram fortalecimento da
candidatura Marina, inscrita como cabeça de chapa do PSB após a morte de Eduardo Campos num acidente aéreo, em 13 de agosto.
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William Bonner, Sabrina Sato, Marcelo Rezende e Zezé Motta
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EDITORIAL

Porque Marina

Fábio Barbosa, ex-presidente do Santander, da Federação dos Bancos
e atual presidente do Conselho de Administração do grupo Abril, é o
nome cotado como favorito, nos bastidores, para assumir o Ministério
da Fazenda em um eventual governo Marina Silva. Armínio Fraga,
ex-presidente do Banco Central, já foi anunciado, antecipadamente,
por Aécio Neves, como o escolhido para comandar a Economia,
caso consiga vencer o mito Marina e a máquina Dilma – que tem no
ministro Guido Mantega, motivo de chacotas no mercado, como seu
ponto fraquíssimo.
Todos já sabem que transmitir a imagem de capacidade de gestão
econômica, com previsão de crise para 2015, é um fator fundamental
para assegurar o apoio político – e principalmente financeiro – do
“mercado todo poderoso” na hora em que a eleição começa a se decidir.
Esta é a desvantagem maior de Dilma – que não consegue transmitir
segurança. Marina já tem sua imagem desenhada, religiosamente, como
salvadora da pátria. E Aécio Neves, que seria o candidato favorito do
tal mercado, não consegue decolar. Fica apenas na promessa de que
os votos cairão do céu – imagem messiânica mais próxima do estilo
Marina.
O mercado assimila bem a indicação dos pontos dados a Marina
nas pesquisas, e fica claro neste momento que a situação de Dilma
é bem complicada a situação do PIB veio atrapalhar ainda mais. A
cada eleição os brasileiros tem demonstrado maior independência, e
possivelmente vamos ver uma candidata vencer as eleições com as
despesas muito inferior aos seus adversários do PSDB e do PT. A briga
vai ser dura entre Dilma e Aécio para ver quem passa para o 2º turno,
pois segundo os especialistas dificilmente alguém consegue tirar de
Marina o 1º lugar no 1º turno. Os especialistas dizem não entender o
que se passa com o eleitorado, que quer mudança. Só não consegue
expressar que mudança deseja. Os candidatos também não conseguem
captar a mensagem. A eleição não empolga a maioria que continua
apática como de costume. O clima é de preocupação. Os discursos
não indicam caminhos viáveis, concretos e seguros para o Brasil. As
entrevistas e debates televisivos nada acrescentam e só confirmam
o despreparo dos candidatos para lidar com as simples questões do
dia-a-dia. Para alguns especialistas o governo do PT, começou a ruir
no momento em que os dirigentes foram acusados de corrupção e
condenados. O partido não tomou proviFale com a redação
dencias, a presidenta nada fez e de igual
contato@jm1.com.br modo Lula também nada fez. O Brasil
não é do PT e a partir do momento que
(33)3331-8409
líderes do PT foram condenados, qual
seria a atitudes da direção do partido?
Ao invés de expulsarem os corruptos, deixou transparecer que indiretamente estaria trabalhando para livra-los da cadeia. Parece que até
a nomeação de um ministro para o STF foi na direção de amenizar as
penas datas aos companheiros.
A verdade é que a sociedade não está satisfeita com este governo, as
Forças Armadas também não. O PSDB como oposição sofreu muito
desgastes, com o PT que soube bater, trabalhou isso todos os dias na
esperança que na polarização encontrasse um PSDB desgastado, soube
colocar na conta de seu adversários quase tudo de ruim que aconteceu
e acontece. Lula e Dilma sabiam que Marina seria osso duro e comemoraram o tropeço da Rede. Para não ficar fora da política Marina
aceitou ser vice de Eduardo Campos, com isso o eleitorado ficou meio
órfão, tanto o é, que mesmo o povo desejando mudança, não deu muita
preferência para Aécio que patinou, mas não decolou. Veio o 13 de
agosto com a trágica morte de Eduardo Campos e Marina Silva sua
vice assume o lugar de Eduardo como cabeça de chapa. Na primeira
pesquisa ela decola espetacularmente. Aquilo que o PT tanto temia,
o destino traçou, e aí está a realidade que fez os indecisos mudarem
de ideia, especialistas em pesquisas já sinalizaram que as variantes
são irreversíveis podendo inclusive Marina vencer no primeiro turno,
e num possível segundo turno entre Marina e Dilma os eleitores de
Aécio 54% votaria em Marina, segundo o presidente do Data Folha.
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LEIA ACIMA COMO FAZER E MÃO NA CANETA OU NO TECLADO.
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A opção do cliente na hora de pagar
por um produto pode fazer diferença no
bolso. As compras em cartão de crédito
podem ficar mais caras. Isso porque o
plenário do Senado aprovou dia 6 o
Projeto de Decreto Legislativo (PDS)
31/2013, que permite ao comerciante
estabelecer preços diferentes para o
mesmo produto se o pagamento for feito
em dinheiro ou no cartão de crédito.
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.

Bandas e cantores da periferia de Belo
Horizonte e Região Metropolitana terão até
30 de novembro para se inscreverem para
o Programa Vozes do Morro, do Serviço
Voluntário de Assistência Social (Servas).
O programa é voltado para músicos e
bandas de todos os gêneros, moradores de
áreas de vulnerabilidade social dos 34 municípios da Região Metropolitana de Belo
Horizonte (RMBH). Estou inscrevendo
minha filha nesse programa abençoado
por Deus, pois acredito em sua capacidade,
ela canta desde 2 aninhos e hoje ela tem 14
anos e sua voz é incomparável.
Aqui está seu link https://www.youtube.com/watch?v=RUHzZ0X4lDA
louvando ao Deus todo poderoso.
Obrigado pessoal por esta oportunidade e sei que só Deus pode recompensar vocês por estar nos dando esta
grande oportunidade.

Sou uma pessoa muito dedicada à
música, sou evangélica e sempre estou
louvando a Deus nas igrejas. Sei que
não sou a melhor cantora, mas posso
dizer com toda certeza que sou única,
tenho minha própria identidade de voz
nesse mundo e estou me inscrevendo pois
sempre vejo cantores que estiveram neste
programa maravilhoso e hoje estão muito
bem. Eles acreditaram na sua capacidade
e claro tiveram a certeza que vozes do
morro é um programa que tem interesse
em ajudar aqueles que tem seus sonhos
mas não tem condição financeira.
Obrigado pessoal por fazer parte
dos meus sonhos e podem ter certeza
que quando eu estiver sendo exaltada
por Deus através de vocês, eu não vou
esquecer que comecei ai, beijão em
seus corações mesmo antes de conhecer
vocês pois sei que são uns amores.

Antonio Sathler Teixeira

Thassany da Silva Lima

Cesislânia da Silva Lima
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Prefeito participa do II Seminário da
Agricultura Familiar
O prefeito de Manhuaçu, Nailton Heringer, participou do II
Seminário da Agricultura Familiar, quinta-feira (28). O chefe do
Poder Executivo esteve acompanhado do secretário de Agricultura, Sandro Tavares; e a secretária de Educação, Gelvania Câmara
Marques. O evento foi organizado pela diretoria do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRS).
De acordo com a presidente do CMDRS, Sandra Cerqueira, o
objetivo do II Seminário de Agricultura Familiar é "levar informação e capacitar os produtores rurais para que eles, lá nas comunidades onde moram,
consigam agregar valor
aos seus produtos. Foram
ministradas palestras voltadas para a agroecologia, legislação sanitária
e sobre os mercados que
temos para a agricultura
familiar, como o Penae.
Quero reiterar que temos
na Prefeitura de Manhuaçu e na EMATER-MG
duas parceiras sem as quais não teríamos condições de executar
o nosso trabalho. Somos muito gratas às duas entidades", afirmou.
O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Manhuaçu, Marco Antonio Domingos, comemorou a realização do evento.
"Para nós é muito importante um seminário como este, pois podemos discutir pontos da agricultura familiar ao mesmo tempo em
que temos informações novas para os agricultores, além de abrir
horizontes para os novos mercados. Atravessamos um problema
complicado, que é a monocultura (café) local. O evento proporciona uma provocação aos pequenos produtores no sentido de retornarmos às origens da nossa agricultura, que é diversificada", disse.
Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu

Não dá para entender

O aumento da gasolina considerado “imprescindível” para Petrobras será para “diminuir a defasagem frente ao preço praticado
no exterior”, principalmente nos EUA. Mas lá o preço caiu 8,5%
desde maio.

Quase um século

Caso seja eleito senador pela quinta
vez (a quarta consecutiva), Pedro Simon
(PMDB), que nasceu em 31 de janeiro de
1930, vai terminar o novo mandato no dia
em que completa 93 anos de idade.

Alternância de poder faz bem a sociedade

Campanhas eleitorais vão custar até três
Copas do Mundo
No que depender dos partidos políticos, as campanhas eleitorais serão mais caras em 2014, na comparação com o pleito de
2010. Segundo dados divulgados pelo TSE (Tribunal Superior
Eleitoral), a soma do limite de gastos das campanhas de todos os
candidatos já registrados na Justiça Eleitoral será de R$ 73,9 bilhões. Há quatro anos, a soma dos tetos de despesa foi de R$ 48,4
bilhões.

Comitês de Marina lotados de adesistas

Dizem que foi só o IBOPE e Data Folha publicarem as pesquisas mostrando a espetacular decolagem de Marina Silva (PSB)
nas pesquisas para provocar frenética corrida para adesão à sua
candidatura, por isso à sua volta já se pode observar várias figuras
conhecidas. Uma delas é o embaixador aposentado José Viegas,
por exemplo. Ele é um dos que esteve ao lado de Lula, assim como
Luiza Helena e muitos outros afastaram do PT.

Incompetência

Admitir o problema, advertiu Marina Silva no debate da Band,
é o passo inicial para resolvê-lo. Exceto se Mantega é o ministro
da Fazenda: ele atribui a queda de 0,6% do PIB à “seca” e à “crise
mundial”.

Projeto do deputado
Alceu Moreira (PMDB-RS), que é gremista,
prevê punição de 5 anos
sem frequentar estádios torcedores racistas,
como os do Grêmio, que
xingaram o goleiro Aranha, do Santos. Cinco
anos é pouco. Deveria
ser para sempre.

Muitos acidentes poderiam ser evitados

Se confirmar as pesquisas muitas
mudanças ocorrerá no Brasil, a começar pelos 12 anos de PT comandando o país, e nada melhor que Marina pegando a faixa presidencial de
Dilma, em Minas Gerais os 16 anos
de domínio de Aécio deve dar lugar
ao Pimentel PT, que provou ser um
ótimo administrador como prefeito
de Belo Horizonte. Tudo indica que
Marina chegando ao poder acabe com essa tão desastrada reeleição. Raras exceções ela é benéfica ao povo.

Quantas infrações se vê ai nas rodovias e quantos acidentes por
imprudência dos próprios motoristas. É que sempre se vê motoqueiros cortando pela direita, caminhoneiros que não ajudam no
tráfego, e não só nas rodovias dentro da rua também, os motoqueiros que são uns dos que mais se acidentam, todos os dias vemos
uma ocorrência onde os motoristas não os viram chegando devido
à alta velocidade com que andam vocês motoristas sejam prudentes façam sua parte, pois dirigir não basta, deve também estar atentos para os demais.

Após as eleições novas campanhas começam

Os advogados nos
tempos de hoje encontram brechas nas
próprias leis como,
por exemplo, a do
trabalho aos domingos em Manhuaçu,
existe a lei que proíbe, mas também
há a brecha onde
diz, se empregado e
empregador concordarem o empregado
pode sim trabalhar aos domingos. “Quanta hipocrisia nesta audiência sobre abertura de supermercado aos domingos, já existe
legislação a respeito, basta que se cumpra, sindicalistas e políticos
querendo se promoverem. Diz o cidadão “eles fizeram a audiência
para que essa brecha que foi feita acabasse, para que o empregado
não trabalhasse, para ter mais tempo com a família. Esta audiência
parece que só teve um lado, a de quem defende o fechamento dos
supermercado aos domingos, nenhum estudo foi feito ou pesquisa
com os consumidores, veja que incoerência o vereador presidente da comissão do comércio, para defender os comerciantes, mas
curiosamente defende os empregados, como se os empregadores
não tivesse nenhuma importância. E agora é esperar o que farão
os vereadores.

Aécio e Dilma vão atacar Marina
É sabido que conspiraram contra Marina não aceitando o seu partido, ela se
abrigou no PSB, partido que ela não
participou de seu estatuto, lógico que
não poderia mudar, então com base no
programa do PSB, ao qual a candidata
era apenas a vice, mas por ironia do destino com o trágico acidente que vitimou
Eduardo Campos e mais seis pessoas,
Marina passou a encabeçar a chapa, mas
Marina deixou claro que sua estadia no
PSB era apenas até organizar o seu partido Rede. Agora após a divulgação do programa de governo do
PSB querem acusar Marina de ser a favor da união civil de pessoas
do mesmo sexo e muitas outras particularidades que Marina já
encontrou no PSB. Outra acusação é o afastamento do Mercosul
e alinhamento com outros países que Dilma não gosta. Não existem nada pior do que um governo em que seus dirigentes estejam
presos por corrupção, só isso já é o bastante para eu votar em Marina. O PT não é dono do Brasil e o povo não está mais satisfeito
com este governo e deseja mudança. Todo partido tem gente boa,
mas parece que no PT com a entrada de muitos ruins muitos bons
saíram, e o que há de mais Marina governar com os bons abandonados pelo PT e do PSDB?

Caso de racismo no futebol

Em vários municípios as reuniões e encontros não se tratam somente das eleições 2014 o assunto é mais intensificados e muitas
negociações entram as próximas eleições de 2016, é terminar uma
eleição e começar campanha para a próxima. Em lajinha o PMDB
vai aproveitar os encontros para acertar os possíveis candidatos a
vereadores, principalmente os puxadores de votos. Em Manhuaçu
não é diferente já se articulam possíveis candidatos ao Paço Municipal, Maurício Júnior presidente da Câmara conversa bastante
sobre as próximas eleições e Renato da Banca anda conversando
com Maurício numa possível dobradinha. Com a rápida decolagem de Marina e caso ela seja a vencedora vai refletir bastante
também em Manhuaçu, é que Maria Imaculada presidente do PSB
faz campanha para o PSDB.

Campanha dos candidatos a deputado
Esta
coluna
procura refletir o
que dizem por aí.
O povo não está
mais bobo, quanto antes e estão de
olhos bem atentos e ouvidos bem
afinados para ver
e ouvir. Ao passar a tradicional
carreata de Lael
Varella e Misael
Varella, uma senhora disse: “de
quatro em quatro anos a cena é a mesma deputado vem com sua
carreata pedindo votos, eu pergunto, deputado é para fazer leis e
trazer emendas para o município, e qual lei elaborada por Lael ou
recursos que trouxe benefício para a Manhuaçu, nada vezes nada,
então como parlamentar ele não merece votos. Eu vejo que a cidade está cheia de placas de candidatos que só vem a Manhuaçu
na época de eleições, penso que deveríamos dar preferência para
os candidatos mais identificados com Manhuaçu e região”. Lógico
que tem os que defende o voto, como Renato da Banca que até
aposta que ele terá mais de 10 mil votos.
O dia em que os brasileiros aprenderem que o bom parlamentar
é aquele que exerce sua função que é fazer leis que regulamentam
e melhoram a vida dos brasileiros. Nossas câmaras estão cheias de
parlamentares sem nenhum preparo para a função, são eleitos porque fazem favores para uns e outros, nas pequenas cidades onde
faltam leis, cidadãos que se dispõem a transformar seu automóvel
em ambulância vira vereador na eleição, mas fiscalizar o executivo, discutir os problemas da cidade e elaborar leis poucos são os
parlamentares que de fato fazem.

E agora, vão fechar os
supermercados aos domingos?

“Se a montanha não vai a Maomé,
Maomé vai até a montanha”

Nem sempre a sociedade comparece nas reuniões da câmara,
mas nem por isso estão alheios aos acontecimentos, é preciso que
a Câmara Legislativa esteja atento para esta verdade, é necessário
que o poder legislativo sinta esta realidade e vá até os munícipes
para saber suas opiniões. Porque não fazer uma pesquisa no município para saber qual a opinião dos moradores.
Em uma cidade de São Paulo a câmara fez uma lei e obrigou
três supermercados fechar aos domingos, na eleição seguintes os
empregadores lançaram três candidatos a vereador todos foram
eleitos e a câmara teve uma renovação de quase 80%, nestas alturas a cidade que aumentava consideravelmente sua população,
outros estabelecimentos foram abertos na cidade e para surpresa
de todos logo no primeiro mês de legislatura a lei foi derrubada, e
a partir desta data não se falaram mais em fechamento de supermercados aos domingos.

Gasolina adulterada, diz um cidadão

“Vocês fiscais ganham para
trabalhar em prol de uma sociedade lesada; por isso, solicito que fiscalizem os postos
de combustíveis em Manhuaçu; porque, pode estar havendo
adulteração de combustíveis.”
Diz um cidadão, a adulteração
de gasolina é crime senhores
donos de postos, mas às vezes
a culpa não são dos postos, pois
os caminhoneiros que trazem a gasolina andam vendendo um pouco e colocando água no caminho para o seus postos. Vamos vigiar,
comprar gasolina autorizada e que seja regulamentada tanto para
o sucesso dos seus postos para os senhores lucrarem mais, quanto
para os carros da nossa cidade para evitar tantos problemas.
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DIZEM
POR AÍ...
"Vamos ver quem vai primeiro para baixo da terrinha, então?"

Gracieli Ugolini - Graciele madrasta do garoto Bernardo que foi assassina no rs
ADESISTAS JÁ CONGESTIONAM
O ENTORNO DE MARINA

do, estava afastado há muito tempo. Doente, sentia dores
insuportáveis. Até pôr fim à vida.

A ascensão de Marina Silva (PSB) na pesquisas provocou
frenética corrida para adesão à sua candidatura, por isso
à sua volta já se pode observar várias figuras conhecidas.
Uma delas é o embaixador aposentado José Viegas, por
exemplo. Ele conseguiu se aproximar de Marina Silva com
o mesmo talento que o levou a “colar” em Lula durante sua
ascensão eleitoral. Acabaria nomeado ministro da Defesa.

CAOS AÉREO

CERCANDO…
José Viegas chegou a Marina porque, antes, conseguiu
se reaproximar de Eduardo
Campos, de quem foi colega
de ministério no governo Lula.
OPS, OCUPADO
A presença de Viegas inibiu o flerte entre o PSB e Antonio Patriota, ex- chanceler que foi escorraçado do Itamaraty
pela presidenta Dilma.
XINGAMENTO

Cada um dos principais candidatos à Presidência alimenta
a própria crise aérea. Aécio (PSDB) com o aeródromo de
Cláudio; Marina (PSB) com o jato Cessna; e Dilma (PT), com
a campanha que não decola.
ZUZO BEM NA FAB
O VI Comando Aéreo Regional abriu o bolso para encher a
despensa. De acordo com a ONG Contas Abertas, comprou
320 garrafas de vinho tinto e 20 garrafas de licor. A farra passa os R$ 39 mil.
QUASE UM SÉCULO
Caso seja eleito senador pela quinta vez (a quarta consecutiva), Pedro Simon (PMDB), que nasceu em 31 de janeiro de
1930, vai terminar o novo mandato no dia em que completa
93 anos de idade.
DIFÍCIL ENTENDER

Após Patriota, Dilma adquiriu repulsa a diplomatas. Não os
chama pelo nome, mas de “Itamaraty”, de forma debochada, como se fora palavrão.

O aumento da gasolina considerado “imprescindível” para
Petrobras será para “diminuir a defasagem frente ao preço
praticado no exterior”, principalmente nos EUA. Mas lá o preço caiu 8,5% desde maio.

FUNDO DO POÇO

DEVERIAM SER PROSCRITOS

O Itamaraty chegou a tal ponto que o servidor que cuidava
da agenda de Dilma, Giles Azevedo, virou pistolão para promover diplomatas.

Projeto do deputado Alceu Moreira
(PMDB-RS), que é gremista, prevê punição de 5 anos sem frequentar estádios
torcedores racistas, como os do Grêmio,
que xingaram o goleiro Aranha, do Santos. Cinco anos é pouco. Deveria ser
para sempre.

PORTARIA CRIA REVISTA PARA
MINISTRO CHAMAR DE SUA
O ministro-chefe da Secretaria Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, resolveu financiar com dinheiro
público uma revista para chamar de sua, denominada “Democracia e Participação”. A revista já nasce chapa branca:
foi criada por uma portaria de Carvalho, na qual ele deixa
claro que ficará por conta do contribuinte os custos da aventura editorial, que inclui produção, impressão e até distribuição.

CONFERÊNCIA NACIONAL
Os ministros Luis Barroso e Cármen Lúcia, do STF, e os juristas José Francisco Siqueira Neto, diretor da Faculdade de
Direito do Mackenzie e Ronaldo Cramer, vice-presidente da
OAB-RJ, serão palestrantes da XXII Conferência Nacional
dos Advogados, em outubro, no Rio.

PROJETO ANACRÔNICO

PERGUNTA NO PALANQUE

A revista de Gilberto Carvalho já nasce obsoleta, num momento em que publicações dignas de credibilidade deixam
de ser impressas.

Ao afirmar que Marina Silva é “o Lula de saias”, afinal, o ex-ministro José Dirceu quis prejudicar a candidata ou declarar
seu apoio?

DINHEIRO DE NINGUÉM
O secretário-geral da Presidência não deve estar preocupado com a viabilidade da sua revista: afinal, quebrou, o
Tesouro paga a conta.
CASO ÚNICO
Candidata ao governo baiano, Lídice da Mata foi caso raro
no PSB: ela caiu nas pesquisas, de 11 para 9%, após a ascensão de Marina Silva.
INCOMPETÊNCIA
Admitir o problema, advertiu Marina Silva no debate da
Band, é o passo inicial para resolvê-lo. Exceto se Mantega
é o ministro da Fazenda: ele atribui a queda de 0,6% do PIB
à “seca” e à “crise mundial”.
DRAMA
A Polícia Federal informou que o policial suicida de Londrina
não tinha relação com a corporação, até porque, aposenta-

Poder sem Pudor
INTIMIDADE PROVADA

Um bispo vivia falando mal
do
interventor
no Rio Grande
do Sul, Flores
da Cunha. Acusava-o de ser
boêmio e elitista
esnobe, que não
dava intimidades nem mesmo aos seus
próprios aliados.
Quando soube disso, o general resolveu calar o bispo de uma forma curiosa: chamou-o para uma conversa às 6h da manhã, recebendo-o nos seus aposentos, ainda na cama. Vestia apenas cuecas:
- Vossa Reverendíssima desculpe, mas como é de minha
total intimidade, posso recebê-lo a qualquer hora, em qualquer lugar e de qualquer jeito.

Nós não afirmamos, apenas
divulgamos o que “Dizem por aí”.

Rodoviária de Manhuaçu

“Estive em Manhuaçu no mês de
julho e fiquei decepcionado, mais uma
vez, com a situação
precária da Rodoviária. Nunca presenciei
algo tão lamentável
pela muitas cidades
por onde passo. O
ministério
Público
deveria proibir o funcionamento de uma
rodoviária como esta.
Isto é um caos social dos mais degradantes” Diz um visitante de
Mogi Guaçu-Sp, Cícero Alvernaz.

Rodoviária de Manhuaçu I
Dizem que será reformada a rodoviária, mas isso não resolverá
seu grande problema que é a sua localidade, quantos ônibus passam por nossa cidade sem que passem na rodoviária, exatamente
por ela não comportar um fluxo maior de ônibus. Se a rodoviária
fosse melhor localizada poderiam servir os munícipes. Vitória a
BH, Governador Valadares a Vitória, Brasília a Vitória e outras
linhas mais. Falta iniciativa, pois as empresas de ônibus são as
mais interessadas e porque não aproveita a rodoviária para se fazer
a sede da prefeitura e abrigar as muitas secretarias que o município
gasta horrores de alugueis todo mês, nunca vi um município pagar
tanto aluguel como Manhuaçu, é escolas, secretarias e outros órgão que a mesma não tem sede para eles.
E a própria prefeitura tem um projeto pronto sobre isso elaborado pelo ex-prefeito Renato da Banca. O que é bom deve ser usado,
mesmo que seja ideia de outros.

Jovem casal mineiro sofre racismo ao
publicar foto no Facebook
Um jovem casal de Muriaé, na Zona da Mata de Minas Gerais,
foi vítima de comentários racistas após a publicação de uma foto
na rede social Facebook. Uma jovem negra, que namora um rapaz
branco, postou uma "selfie" que retrata uma rotineira demonstração
de carinho entre namorados. No entanto, o que deveria ser normal
entre milhares de adolescentes se transformou em caso de polícia. O fato de
ela ser negra
e ele branco
despertou
imediatamente uma
sequência de
comentários
racistas
e
maldosos.
Racismo
é
Crime:
No Brasil, a
divulgação
de conteúdo
racista, mesmo pela internet, é tratada como crime, conforme diz
a legislação. A Constituinte de 1988 tornou a prática do racismo
crime sujeito à penas de prisão, inafiançável e imprescritível.
Pela lei, tanto a prática de racismo (ofensa contra grupos), quanto a de injúria racial (contra um indivíduo) são consideradas crime.
As penas podem variar de um a cinco anos de reclusão.
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Câmara realiza Audiência sobre
funcionamento do comércio aos Domingos
F
echar ou não fechar o
comércio aos Domingos? Para ouvir esta
resposta da comunidade, a
Câmara M. de Manhuaçu
realizou audiência pública
específica, reunindo grande
público nas dependências
do Anfiteatro Vereador Camillo Felipe Nacif, na noite
desta Segunda-feira, 25. O
tema foi amplamente debatido, e, a grande maioria dos
presentes foi favorável ao
fechamento dos supermercados no primeiro dia da
semana.
Integraram a Mesa Diretora o Vice-presidente da
Câmara, Anízio Gonçalves de Souza; Presidente
da Frente Parlamentar de
Apoio aos Comerciários,
Vereador Gilson César da
Costa; Pres. da Comissão
de Defesa dos Direitos do
Consumidor, Ver. Fernando
Gonçalves Lacerda; Pres. da
Comissão de Indústria e Comércio, Ver. João Gonçalves
Linhares Júnior (Inspetor
Linhares), Diretor da Fecomerciários-MG, Dr. Osanan
Gonçalves dos Santos; Pres.
do Sintracom, Adalto de
Abreu; Pres. da CDL, José
Alves de Aguiar; Secretário M. de Comércio, Sandro
Tavares (rep. do Prefeito),
e o Advogado João Batista
Sales (rep. da maioria dos
supermercados de Manhuaçu). Também presentes, os
Vereadores Aponísia dos
Reis, Francisco Coelho
de Oliveira (Chiquinho de
Dom Corrêa), Paulo César
Altino, Eli de Abreu, Rogério Filgueiras Gomes, Hélio
Ferreira e Jorge Augusto
Pereira (Jorge do Ibéria);
Rep. do Cons. Comunitário
de Ponte do Silva, Nilson
Dângelo Cicarini Hott, e Dr.
Alessandro Jair dos Reis,
Dr. Carlos Felipe Freesz e
Franklin (Fecomerciários-MG).
Na abertura, o Presidente
interino Anízio Gonçalves
de Souza mencionou sobre
a iniciativa da Câmara em
realizar esta nova audiência, e, em seguida, passou a
condução dos trabalhos para
o Vereador Gilson César da
Costa (Gilsinho), Presidente
da Frente Parlamentar de
Apoio ao Comerciário. O
público acompanhou atentamente o pronunciamento
dos vereadores, cidadãos
previamente inscritos e das
demais autoridades presentes à Mesa Diretora. Em seguida, foi concedida palavra
franca.
No decorrer da audiência,
observou-se o posicionamento praticamente unânime dos participantes em
reivindicar o fechamento
do comércio aos Domingos,

Vereador Gilson César da Costa (Gilsinho) é Presidente da
Frente Parlamentar de Apoio
aos Comerciários, na Câmara.

tanto nos pronunciamentos
quanto nas faixas que os
cidadãos traziam consigo.
O principal argumento para
esta mudança de horário
é o de possibilitar aos trabalhadores do comércio o
momento de descanso junto
aos familiares no Domingo,
evitando situações de depressão e outros transtornos
decorrentes do desencontro ocasionado pelo cenário atual. Ou seja, se todos

Vereador Juninho Linhares,
Presidente da Comissão de
Indústria e Comércio.

Vereador Fernando Gonçalves Lacerda, Pres. da
Comissão de Defesa do
Consumidor.

Vice-presidente da Câmara,
Anízio Gonçalves de Souza,
exerceu a presidência interinamente, durante a audiência
e se pronunciou na abertura.

descansam aos Domingos,
há o encontro entre pais e
filhos, marido e mulher, etc.
Ainda nesta argumentação,
reforçou-se que a família é o
principal pilar da sociedade,
sendo preciso haver ações
para protegê-la, evitando
assim, as mais diversas mazelas sociais.
Foi também argumentado
na audiência que a maioria
dos proprietários de supermercados de Manhuaçu se

comprometeu a não promover demissões, em razão do
fechamento aos Domingos.
Também mencionado o que
diz a Lei sobre esta questão,
em âmbitos nacional, estadual e municipal. No caso
de Manhuaçu, existe Lei
Municipal regulamentando
este funcionamento, mas
para que os supermercados
fechem é necessária sua reformulação e aprovação em
plenário pela maioria dos

vereadores. Na região, a
cidade de Muriaé não abre
os supermercados aos Domingos. Em Caratinga, Belo
Horizonte e a cidade de São
Paulo tramitam na Câmara
de Vereadores um projeto
de Lei, com proposta semelhante à de Manhuaçu, conforme relataram os representantes do Sindicato dos
Comerciários.
O Vereador Gilson César
da Costa avaliou positiva-

Expressiva participação do público
Com faixas e pronunciamentos na tribuna, os participantes reivindicaram o fechamento dos supermercados aos Domingos.

Mesa Diretora da Audiência.

Alguns vereadores junto ao público

Alguns vereadores junto ao público

Alguns vereadores junto ao público
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Adalto de Abreu, Presidente
da Sintracom, que defende o
fechamento dos supermercados aos Domingos.

mente esta audiência, evidenciando que “foi registrado o maior público, em
comparação às audiências
anteriores. Houve ampla
divulgação e a sociedade
compareceu. Os comerciários e seus representantes fizeram suas considerações. A
nossa preocupação é defender a família, porque há um
desgaste muito grande aí. A
princípio pode parecer ruim
fechar aos Domingos, mas
não é. É bom para o empresário, que poderá vender de
Segunda-feira a Sábado, e,
no Domingo, poderá passear com a família também,
porque até o empresário
fica escravizado em uma situação como esta. Imagine
então os funcionários? Que
recebem um salário baixo,
com acontece em todo o
Brasil. Eles deixam as esposas ou os filhos em casa e
vão trabalhar no Domingo.
Onde está a valorização da
família? Temos que pensar
que o que temos a ganhar é
muito mais do que perder. A
criança depende do pai e da
mãe, e, é a presença dos pais
em casa é que vai melhorar
a família. Um jovem que
não se ingressou ao mundo
das drogas porque teve mais
presença de seu pai e sua
mãe representa muito mais
ganho do que uma venda
milionária no Domingo.
Deixo meu agradecimento
a todos os comerciários e ao
Sintracom que levantou esta
bandeira”, pontuou.
De acordo com Gilsinho,
com esta audiência realizada e a comunidade ouvida,
o Projeto de Lei que trata
do fechamento do comércio
aos Domingos está sendo
encaminhado para a Assessoria Jurídica da Câmara
para as devidas alterações e
posterior votação em plenário. “O Vereador Fernando
assinará junto comigo, e, os
demais colegas que também
quiserem assinar, poderão
fazê-lo também”, destacou.
(Ass. de Comunicação –
Câmara M. de Manhuaçu)
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CÂMARA MUNICIPAL
DE LAJINHA Informa

Aconteceu
quarta-feira
dia 20 a primeira sessão ordinária de 2014 da Câmara
Municipal de Lajinha/MG,
com vários assuntos em pauta, algumas discussões, e
um intervalo regimental de
5 minutos para discutir um
projeto entre as bancadas.
Esta foi a primeira Sessão Ordinária pós recesso
na sede da Câmara, uma vez
que a primeira foi itinerante. Vários assuntos foram
abordados na tribuna; como
gestantes, hospital, médicos,
Feira da Coocafé, Licitação
de Combustível, Terra na rua
Dirce H.
Após os debates, o Projeto
de que estava na ordem do
dia foi votado.
O Projeto de Lei n°
023/2014 que "Dá nova redação ao art. 27 da Lei 1.419
de 14 de Abril de 2014 e dá
outras providências" deu o
que falar.
Por se tratar de dinheiro,
dividiu os votos e as opiniões.
O projeto propõe gratificação para alguns servidores
efetivos que exercem funções extras e/ou especiais.
"Até que ponto é legal
dar aumento de 30, 20 e até
120% para uns e não dar
para outros?" Até que ponto
não impacta, se existem 13°
atrasado entre outras coisas?
– Questionou Paulo César.
Vereador Flavinho replicou lembrando que nesse
ano e ano passado já foram
dados aumento para quase
todos os funcionários.
Vereador Saulo disse que
alguns funcionários quase dobram de horário para
ganhar apenas 20% a mais.
Isso ainda é pouco. Para os
médicos já um pouco mais
pela responsabilidade e disponibilidade ser 24horas.
Então esse serviço tem que
ser tratado com mais carinho. O médico do trabalho,
se fosse contratar este serviço de fora, seria gasto um
valor muito maior do que a
gratificação que será dada
para o médico que já existe e
pode fazer este trabalho.
Foi pedido vista ao Projeto pela bancada do PMDB,

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

E D I T A L N.º 0 3 / 2 0 1 4 - C O N V O C A Ç Ã O
A Prefeitura Municipal de Santana do Manhuaçu, Estado de Minas Gerais, convoca
as pessoas abaixo relacionadas, aprovadas no Concurso Público de Provas e Títulos,
Edital n.º 01/2011, homologado mediante Decreto n.º 01, de 10 de janeiro de 2013,
para, no prazo de 30 (trinta) dias, comparecerem na sede da Prefeitura Municipal de
Santana do Manhuaçu, situada na Rua Major Custódio, n.º 96, Centro de Santana do
Manhuaçu/MG, munidas dos documentos exigidos na legislação e no Edital do referido
certame, para fins de posse no respectivo cargo público, em razão da nomeação promovida mediante Portaria correspondente, publicada no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Santana do Manhuaçu, conforme relação a seguir:

Mesa Diretora vereadora Neura Secretária, Presidente Renato
e o Vice-Presidente Flavio

Para que ninguém possa alegar ignorância, o Prefeito Municipal de Santana do Manhuaçu mandou expedir e publicar o presente Edital nos átrios dos prédios públicos e
no “Jornal das Montanhas”.
Dado e passado na cidade de Santana do Manhuaçu, Estado de Minas Gerais, aos
25 de agosto de 2014.
João Batista Vieira de Assis
Prefeito Municipal de Santana do Manhuaçu

Paulo Cesar, Saulo, Celsino, Gustavo Magalhães,
Beto Lamparina e Fonsequinha

mas devido ao atraso na votação e por já não ter sido
votado na Sessão anterior
feita na comunidade do Claro, a Mesa Diretora entendeu
que não seria possível, pois
prejudicaria muitos funcionários, já que eles não conseguem tirar licença sem o
Médico do Trabalho e o Executivo ter pedido urgência
urgentíssima.
Vereadora Neura explicou
que é uma gratificação temporária. A partir do momento
que esses profissionais não
fizerem mais esses serviços
extras, não irão receber a
mais. Portanto para não se
colocar outras pessoas e gastar muito mais, escolheu-se
essa opção.

A bancada PMDB pediu
mais tempo para discutir
entre eles pois o Presidente
quis que se encerrasse a discussão, mas foi concedido 5
minutos.
Após este tempo foi proposta uma emenda pela bancada para que a retroação
fosse em Agosto e não em
Abril, como pede o projeto original. Mas ela não foi
aceita pois pelo pedido de
urgência e pela necessidade
do Executivo.
Foi colocado em votação e
foi aprovado por 5 votos a 2 e
1 abstenção do Vereador Humberto. Foram também aprovadas indicações e moções.
E não havendo mais nada a
tratar, foi encerrada.

Agora em Lajinha!

Festas
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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

Fluminense-RJ

A

Londrina-PR

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

Vitória-BA

Manhuaçu Esporte Clube

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

ERRATA: Matéria correta publicada na edição 237 - página 5 do dia 26 de agosto. Observação na foto da edição 237 - página 9,
onde se lê na legenda Radialista Ronaldo Martins, sendo o correto "Um dos pais de aluno presentes, Geraldo Moreira Bastos"
morador da Com. de Monte Alverne criticou o modo como foi feito a nucleação.

Servidor denuncia irregularidades no SAAE

O Servidor Nilton César de Cristo apresentou denúncias
contra o SAAE, durante a sessão legislativa.

N

o plenário da Câmara,
durante a sessão legislativa de Quinta-feira,
21, o Servidor do SAAE, Nílton César de Cristo, denunciou
situações de irregularidade na
autarquia, e, em seguida, entregou relatório das mesmas à presidência do Legislativo. Entre
as denúncias, contratação irregular de máquina retroescavadeira, uso de veículo do SAAE
para fins pessoais e desvio de
função dos servidores.
Nilton, que atua como operador de ETA (Estação de Tratamento de Água) de Ponte
do Silva, relatou que tem sido

perseguido pela diretoria da
autarquia a partir do momento
em que solicitara providências
para a proteção de um córrego que abastece a barragem
de captação de água bruta no
distrito, em razão da proximidade com as lavouras e os riscos provenientes de contaminação por agrotóxicos. Nilton
disse ainda que, na ocasião,
teria encontrado um cachorro morto no ribeirão, e, com
isto, sugerido o encanamento
da água, utilizando cerca de
50 tubos de pvc (100 mm). No
entanto, a resposta que teve foi
negativa, conforme relatou: “o

Após apresentar denúncias, Nilton César entregou relatório e CD, com gravações de reunião interna do SAAE.

(servidor) Wellington Bassoto
disse que não iria colocar carro naquela estrada, para que o
mesmo não estragasse”, se indignou Nilton.
Ainda em plenário, ele denunciou que o Diretor José
Aguiar está usando veículo da
autarquia para uso pessoal, e
fora do horário de trabalho, inclusive sendo guardado em garagem de sua residência. “Ajudantes do SAAE estão sendo
desviados de função, como por
exemplo, nos distritos, em que
os funcionários têm que proceder com a entrega das contas
de água - função que cabe aos

servidores da fiscalização”, relatou Nilton.
Ao concluir seu pronunciamento, Nilton entregou
um CD contendo gravação
de reunião interna do SAAE,
ocorrida no último dia 11 de
Agosto, ao Presidente da Câmara, Maurício Júnior. O Presidente da Casa Legislativa
determinou o encaminhamento de cópia da referida mídia a
todos os vereadores, para que
os mesmos procedam com a
averiguação aprofundada das
denúncias.
(Ass. de Comunicação Câmara M. de Manhuaçu)

Os vereadores acompanharam o pronunciamento do Servidor,
e, irão analisar as denúncias apresentadas.
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IBGE divulga as estimativas popul

O

IBGE divulgou dia, 28
de agosto de 2014, as
estimativas das populações residentes nos 5.570
municípios brasileiros com
data de referência em 1º de
julho de 2014. Estima-se que
o Brasil tenha 202,7 milhões
de habitantes e uma taxa de
crescimento de 0,86% de
2013 para 2014. O município de São Paulo continua
sendo o mais populoso, com

11,9 milhões de habitantes,
seguido por Rio de Janeiro (6,5 milhões), Salvador
(2,9 milhões), Brasília (2,9
milhões) e Fortaleza (2,6
milhões). Os 25 municípios
mais populosos somam 51,0
milhões de habitantes, representando 25,2% da população total do Brasil.
As estimativas populacionais são fundamentais para o
cálculo de indicadores eco-

nômicos e sociodemográficos nos períodos intercensitários e são, também, um dos
parâmetros utilizados pelo
Tribunal de Contas da União
na distribuição do Fundo de
Participação de Estados e
Municípios. Esta divulgação
anual obedece à lei complementar nº 59, de 22 de dezembro de 1988, e ao artigo
102 da lei nº 8.443, de 16 de
julho de 1992.

ORDEM..........................................UF............................... MUNICÍPIO............... POPULAÇÃO 2014
1º....................................................SP................................. São Paulo..............................11.895.893
2º.................................................... RJ...........................Rio de Janeiro............................... 6.453.682
3º.................................................... BA....................................Salvador............................... 2.902.927
4º....................................................DF...................................... Brasília............................... 2.852.372
5º....................................................CE................................... Fortaleza............................... 2.571.896
6º...................................................MG.......................... Belo Horizonte............................... 2.491.109
7º................................................... AM..................................... Manaus............................... 2.020.301
8º....................................................PR......................................Curitiba............................... 1.864.416
9º....................................................PE........................................Recife............................... 1.608.488
10º..................................................RS.............................. Porto Alegre............................... 1.472.482
11º................................................... PA........................................Belém............................... 1.432.844
12º................................................. GO......................................Goiânia............................... 1.412.364
13º..................................................SP................................. Guarulhos............................... 1.312.197
14º..................................................SP..................................Campinas............................... 1.154.617
15º................................................. MA....................................São Luís............................... 1.064.197
16º.................................................. RJ............................. São Gonçalo............................... 1.031.903
17º.................................................. AL...................................... Maceió............................... 1.005.319
18º.................................................. RJ...................... Duque de Caxias.................................. 878.402
19º................................................. RN..........................................Natal.................................. 862.044
20º................................................. MS......................... Campo Grande.................................. 843.120
21º................................................... PI.................................... Teresina.................................. 840.600
22º..................................................SP.......... São Bernardo do Campo...................................811.489
23º.................................................. RJ..............................Nova Iguaçu.................................. 806.177
24º..................................................PB............................. João Pessoa.................................. 780.738
25º..................................................SP.............................. Santo André.................................. 707.613
TOTAL 25 MAIORES......................................................................................................... 51.077.190
TOTAL BRASIL................................................................................................................ 202.768.562
% TOTAL BRASIL...................................................................................................................... 25,2%

A

tabela com a população estimada para cada município foi publicada no Diário Oficial
da União (D.O.U.) de hoje, 28 de agosto de 2014. Os resultados das Estimativas de
População 2014

Também podem ser acessados na página www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/estimativa2014. Uma análise completa das estimativas populacionais pode ser consultada no
linkhttp://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/pdf/analise_estimativas_2014.pdf.

OS 25 MUNICÍPIOS MAIS POPULOSOS
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas - DPE,
Coordenação de População e Indicadores Sociais - Copis.
Quando se excluem as capitais, os municípios mais populosos são Guarulhos (1,3 milhão), Campinas (1,2 milhão), São Gonçalo
(1,0 milhão), Duque de Caxias (878,4 mil), São

Bernardo do Campo (811,5 mil), Nova Iguaçu
(806,2 mil), Santo André (707,6 mil), Osasco
(693,3 mil) e São José dos Campos (681,0 mil).
Os 25 municípios mais populosos com exceção
das capitais somam 17,0 milhões de habitantes,
representando 8,4% do total da população do
Brasil em 2014.

OS 25 MUNICÍPIOS MAIS POPULOSOS EXCETO CAPITAIS
ORDEM..........................................UF............................... MUNICÍPIO............... POPULAÇÃO 2014
1º....................................................SP................................. Guarulhos............................... 1.312.197
2º....................................................SP..................................Campinas............................... 1.154.617
3º.................................................... RJ............................. São Gonçalo............................... 1.031.903
4º.................................................... RJ...................... Duque de Caxias.................................. 878.402
5º....................................................SP.......... São Bernardo do Campo...................................811.489
6º.................................................... RJ..............................Nova Iguaçu.................................. 806.177
7º....................................................SP.............................. Santo André.................................. 707.613
8º....................................................SP......................................Osasco.................................. 693.271
9º....................................................SP..............São José dos Campos.................................. 681.036
10º..................................................PE........ Jaboatão dos Guararapes.................................. 680.943
11º...................................................SP........................... Ribeirão Preto.................................. 658.059
12º.................................................MG.................................Uberlândia.................................. 654.681
13º.................................................MG................................. Contagem.................................. 643.476
14º..................................................SP...................................Sorocaba.................................. 637.187
15º.................................................. BA...................... Feira de Santana.................................. 612.000
16º..................................................SC..................................... Joinville.................................. 554.601
17º.................................................MG.............................. Juiz de Fora.................................. 550.710
18º..................................................PR.................................... Londrina.................................. 543.003
19º................................................. GO............... Aparecida de Goiânia...................................511.323
20º ................................................. PA...............................Ananindeua.................................. 499.776
21º.................................................. RJ........................................Niterói.................................. 495.470
22º.................................................. RJ..........Campos dos Goytacazes.................................. 480.648
23º.................................................. RJ............................. Belford Roxo.................................. 479.386
24º..................................................ES......................................... Serra.................................. 476.428
25º..................................................RS............................Caxias do Sul.................................. 470.223
TOTAL 25 MAIORES......................................................................................................... 17.024.619
TOTAL BRASIL................................................................................................................ 202.768.562
% TOTAL BRASIL........................................................................................................................ 8,4%

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas - DPE,
Coordenação de População e Indicadores Sociais - Copis.
Serra da Saudade, no estado das Minas Gerais, é o município brasileiro de menor população, estimada em 822 habitantes em 2014,
seguido de Borá, em São Paulo, com 835 ha-

bitantes.
Atualmente, esses dois municípios são os
únicos no país com menos de mil habitantes
em 01/07/2014. A população dos 25 municípios
menos populosos soma 32.946 habitantes, representando aproximadamente 0,02% da população total do Brasil.

OS 25 MUNICÍPIOS MENOS POPULOSOS

ORDEM..........................................UF............................... MUNICÍPIO............... POPULAÇÃO 2014
1º...................................................MG.....................Serra da Saudade......................................... 822
2º....................................................SP.......................................... Borá......................................... 835
3º....................................................MT................................Araguainha...................................... 1.000
4º....................................................TO.....................Oliveira de Fátima...................................... 1.091
5º................................................... GO.............................. Anhanguera...................................... 1.093
6º....................................................SP............................Nova Castilho...................................... 1.206
7º...................................................MG....................... Cedro do Abaeté...................................... 1.222
8º..................................................... PI.............................. Miguel Leão...................................... 1.239
9º....................................................SP............................................ Uru...................................... 1.240
10º..................................................RS........................ André da Rocha...................................... 1.286
11º...................................................SC.........................Santiago do Sul...................................... 1.389
12º..................................................TO..................... Chapada de Areia...................................... 1.391
13º................................................. GO..............................Lagoa Santa...................................... 1.406
14º.................................................MG.................................... Grupiara...................................... 1.415
15º..................................................PR............................Jardim Olinda...................................... 1.416
16º..................................................RS..........................Engenho Velho...................................... 1.428
17º................................................. GO.................. Cachoeira de Goiás...................................... 1.430
18º..................................................RS..........................União da Serra...................................... 1.434
19º..................................................SC........................ Lajeado Grande...................................... 1.479
20º..................................................MT................. Serra Nova Dourada...................................... 1.492
21º..................................................PR................. Nova Aliança do Ivaí...................................... 1.509
22º.................................................MG............................... Doresópolis...................................... 1.512
23º..................................................SP............................. Santa Salete...................................... 1.517
24º..................................................TO..............São Félix do Tocantins...................................... 1.532
25º..................................................RS.................................... Montauri...................................... 1.562
TOTAL 25 MAIORES................................................................................................................ 32.946
TOTAL BRASIL................................................................................................................ 202.768.562
% TOTAL BRASIL...................................................................................................................... 0,02%

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas - DPE,
Coordenação de População e Indicadores Sociais
- Copis.
Entre as regiões metropolitanas, a RM de São
Paulo continua sendo a mais populosa, com 20,9
milhões de habitantes, seguido da RM do Rio de
Janeiro (11,9 milhões de habitantes), da RM de

Belo Horizonte (5,8 milhões de habitantes), da
RM de Porto Alegre (4,2 milhões de habitantes) e
da Região Integrada de Desenvolvimento (RIDE)
do Distrito Federal e Entorno (4,1 milhões de habitantes). As 25 regiões metropolitanas mais populosas somam 87,0 milhões de habitantes, representando 42,9% da população total.

POPULAÇÃO DAS REGIÕES METROPOLITANAS
ORDEM..........REGIÃO METROPOLITANA...........POPULAÇÃO 2014.........% POPULAÇÃO TOTAL
1º...................................... RM SÃO PAULO........................ 20.935.204................................... 10,32%
2º..............................RM RIO DE JANEIRO........................ 11.973.505..................................... 5,91%
3º...........................RM BELO HORIZONTE.......................... 5.767.414..................................... 2,84%
4º...............................RM PORTO ALEGRE.......................... 4.161.237..................................... 2,05%
5º............................ RIDE DF E ENTORNO.......................... 4.118.154..................................... 2,03%
6º........................................RM SALVADOR.......................... 3.919.864..................................... 1,93%
7º............................................. RM RECIFE.......................... 3.887.261..................................... 1,92%
8º......................................RM FORTALEZA.......................... 3.818.380..................................... 1,88%
9º.......................................... RM CURITIBA.......................... 3.414.115..................................... 1,68%
10º......................................RM CAMPINAS.......................... 3.043.217..................................... 1,50%
11º.......................................... RM MANAUS.......................... 2.478.088..................................... 1,22%
12º..........................................RM GOIÂNIA.......................... 2.296.678..................................... 1,13%
13º............................................ RM BELÉM.......................... 2.129.515..................................... 1,05%
14º.......................... RM GRANDE VITÓRIA.......................... 1.884.096..................................... 0,93%
15º....................... RM BAIXADA SANTISTA.......................... 1.781.620..................................... 0,88%
16º..............................................RM NATAL.......................... 1.462.045..................................... 0,72%
17º........................RM GRANDE SÃO LUÍS...........................1.403.111..................................... 0,69%
18º.......................................... RM MACEIÓ.......................... 1.246.421..................................... 0,61%
19º............................... RM JOÃO PESSOA.......................... 1.195.904..................................... 0,59%
20º................... RM NO/NE CATARINENSE.......................... 1.191.558..................................... 0,59%
21º....................................RIDE TERESINA.......................... 1.180.930..................................... 0,58%
22º............................RM FLORIANÓPOLIS...........................1.111.702..................................... 0,55%
23º........................................ RM ARACAJU............................. 912.647..................................... 0,45%
24º................... RM VALE DO RIO CUIABÁ............................. 871.729..................................... 0,43%
25º...................................... RM LONDRINA............................. 818.300..................................... 0,40%
TOTAL 25 MAIORES RM.................................................... 87.002.695................................... 42,91%
TOTAL BRASIL................................................................. 202.768.562................................. 100,00%

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas - DPE,
Coordenação de População e Indicadores Sociais - Copis.
Onde: RM = Região Metropolitana e RIDE =
Região Integrada de Desenvolvimento
No ranking dos estados, os três mais populosos localizam-se na região Sudeste, enquanto os
três estados menos populosos localizam-se na
região Norte. O estado de São Paulo é o mais
populoso, com 44,0 milhões de habitantes e
21,7% da população total do país, seguido de
Minas Gerais, com 20,7 milhões de habitantes
(10,2% da população total), e Rio de Janeiro,
com 16,5 milhões de habitantes (8,1% da população total). O estado de Roraima é o menos
populoso, com 496,9 mil habitantes (0,2% da
população total), seguido do Amapá, com 750,9
mil habitantes (0,4% da população total), e Acre
com 790,1 mil habitantes (0,4% da população
total).
Municípios de médio porte são os que mais
crescem no Brasil
As maiores taxas geométricas de crescimento da população verificadas entre 2013 e 2014
estão nos municípios de “médio porte”, que

possuem entre 100 mil e 500 mil habitantes em
2014 (1,12%). Esses municípios, em geral, são
importantes centros regionais em seus estados,
ou integram as principais regiões metropolitanas do país, configurando-se como áreas de
atratividade migratória.
O crescimento nos municípios com mais de 500
mil habitantes (0,84%), por outro lado, é menos
acentuado, sendo menor que a média nacional
(0,86%). Essa tendência é influenciada, sobretudo, pelo ritmo lento de crescimento de algumas
das principais capitais e núcleos metropolitanos,
como, por exemplo, Porto Alegre, Rio de Janeiro,
Belo Horizonte, Belém, Recife e São Paulo. Atualmente, as taxas de crescimento dessas capitais se
encontram abaixo da média nacional.
Os pequenos municípios brasileiros, em
média, apresentam as menores taxas de crescimento populacional entre os anos de 2013 e
2014. O baixo crescimento, ou até decréscimo
em muitos casos, pode ser explicado pelo componente migratório, influenciado por seu baixo
dinamismo econômico. Para os municípios com
população de até 100 mil habitantes, a taxa de
crescimento estimada foi de 0,72%.
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lacionais dos municípios em 2014
E

Metodologia usada pelo IBGE

m 2013, o IBGE divulgou a projeção da população para as unidades da federação do país,
por sexo e idade, pelo método das componentes demográficas, o que representou um aprimoramento metodológico. Dessa forma, as estimativas
da população residente para os municípios brasilei-

ros, com data de referência em 1º de julho de 2014,
foram elaboradas a partir dessa projeção para cada
estado, incorporando os resultados dos parâmetros
demográficos calculados com base nos resultados
do Censo Demográfico 2010 e nas informações mais
recentes dos registros de nascimentos e óbitos.

Estimativa na microrregião de Manhuaçu
Manhuaçu 85.909 habitantes (maior cidade)
São José do Mantimento 2.738 (menor cidade)

O

município com maior taxa de crescimento entre 2013 e 2014 foi Nova Redenção
(BA) com 10,87%, que passou de 8.527
para 9.453 habitantes. O de menor crescimento
foi Satuba (AL) com taxa de -15,87%, passando

de 15.737 para 13.241 pessoas. Já em relação às
capitais, a que mais cresceu foi Palmas (2,91%),
de 257.903 para 265.409, e a que menos cresceu foi Porto Alegre (0,32%), de 1.467.823 para
1.472.482 habitantes.

Abre Campo .......................................... 13.711
Alto Caparaó.............................................5.655
Alto Jequitibá............................................ 8.532
Caiana ..................................................... 5.308
Caparaó ................................................... 5.435
Caputira ................................................... 9.371
Carangola .............................................. 33.412
Caratinga ............................................... 90.192
Chalé.........................................................5.814
Conceição de Ipanema.............................4.618
Divino .....................................................19.947
Durandé ....................................................7.783
Espera Feliz ...........................................24.287
Ipanema .................................................19.318
Lajinha ....................................................20.241
Luisburgo ..................................................6.407
Manhuaçu ..............................................85.909
Manhumirim ............................................22.465
Martins Soares .........................................7.858
Matipó .....................................................18.604

Muriaé ..................................................106.576
Mutum ....................................................27.475
Orizânia ....................................................7.767
Pedra Bonita .............................................7.015
Pocrane ....................................................8.994
Ponte Nova .............................................59.814
Raul Soares ............................................24.408
Reduto ......................................................6.973
Rio Casca ...............................................14.310
Santa Bárbara do Leste ...........................8.068
Santa Margarida .....................................15.879
Santa Rita de Minas .................................6.984
Santana do Manhuaçu .............................8.839
São João do Manhuaçu ......................... 11.038
São José do Mantimento .......................2.738
Sericita .....................................................7.391
Simonésia ...............................................19.307
Taparuba ..................................................3.206
Vermelho Novo..........................................4.871

Marina empata com Dilma na corrida presidencial, diz Datafolha

P

esquisa Datafolha finalizada na sexta (29) mostra
a presidente Dilma Rousseff (PT) e a ex-ministra Marina Silva (PSB) numericamente
empatadas na simulação de
primeiro turno da eleição presidencial. Cada uma tem 34% das
intenções de voto.
No teste de segundo turno,
Marina seria eleita presidente
da República com dez pontos
de vantagem: 50% a 40%.
Os dados mostram fortalecimento da candidatura Marina, inscrita como cabeça de
chapa do PSB após a morte de
Eduardo Campos num acidente aéreo, em 13 de agosto.
Em relação ao levantamento anterior do instituto, feito
imediatamente após a tragédia, Marina apresenta melhor
desempenho tanto na simulação de primeiro quanto na de
segundo turno.
No intervalo de duas semanas, ela cresceu 13 pontos
no teste de primeiro turno,
enquanto Dilma oscilou dois
pontos para baixo.
No embate final contra a petista, onde antes havia empate
técnico no limite máximo da
margem de erro, Marina foi de
47% para 50%. Dilma recuou
de 43% para 40%.
A pesquisa mostra ainda recuo das intenções de voto em
Aécio Neves (PSDB), afastando sua chance de disputar um
segundo turno.
No levantamento com todos
os candidatos, o tucano caiu
de 20% para 15%. Num eventual confronto final contra Dilma, ele perde por 48% a 40%
(o Datafolha não investigou a
hipótese de segundo turno entre Aécio e Marina).

Juntos, todos os outros candidatos à Presidência somam
3%. Votos nulo ou em branco
totalizam 7%. Outros 7% estão indecisos.
A consolidação da candidatura Marina fica evidente na
pesquisa espontânea, quando
o entrevistador pergunta pelo
voto do eleitor sem mostrar a
lista de candidatos.
Nesse tipo de apuração, as
intenções de voto em Marina subiram de 5% para 22%.
Com Dilma, o avanço foi de
24% para 27%.
MUDANÇA: O avanço de
Marina ocorre no momento
em que o Datafolha também
detecta uma taxa recorde de
eleitores sedentos por mudanças.
De cada dez entrevistados,
oito afirmam preferir que as
ações do próximo presidente
sejam diferentes das atuais.
A taxa de desejo de mudança (79%) está três pontos acima da identificada na pesquisa
anterior, que já era comparável apenas ao número apurado
em setembro de 2002, véspera
da eleição vencida pelo então
oposicionista Luiz Inácio Lula
da Silva (PT).
Na análise das intenções de
voto por região, o equilíbrio
entre Dilma e Marina no primeiro turno desaparece.
Marina vence Dilma com
folga nas regiões Sudeste, a
mais populosa (35% a 26%),
e Centro-oeste (39% a 29%).
Dilma, por sua vez, bate
Marina com larga margem no
Nordeste, a segunda região
mais populosa (47% a 31%), e
no Norte (46% a 30%).
As duas ex-ministras do
governo Lula estão numeri-

camente empatadas nos três
Estados do Sul (32% a 32%).
Dilma continua líder em
rejeição, com 35% dispostos
a não votar nela de jeito nenhum. Nesse aspecto, a vantagem de Marina é robusta: só
15% do eleitorado a rejeita.
Também há grandes diferenças entre as intenções de
voto em Dilma e em Marina
nos vários segmentos sociais
investigados pelo Datafolha.
Marina vai bem melhor
que Dilma entre os eleitores
mais jovens, de 16 a 24 anos
(42% a 31%); junto aos que
têm ensino superior (43% a
22%); no grupo dos que têm
renda familiar mensal entre 5
e 10 salários mínimos (44% a
21%); e nas cidades com mais
de 200 mil e menos de 500 mil
habitantes (38% a 26%).
Já Dilma ostenta vantagem
robusta sobre Marina no grupo das pessoas com mais de
60 anos (38% a 25%); entre os
que têm ensino fundamental
(44% a 25%); no universo dos
mais pobres, com renda familiar mensal de até dois salários
mínimos (41% a 31%); e nos
municípios pequenos, com
até 50 mil habitantes (44% a
29%).
Religião também apresenta
diferenças significantes. Os
católicos, o maior grupo, preferem Dilma (38% a 30%).
Mas Marina tem vantagem
mais significativa entre evangélicos de igrejas não pentecostais (44% a 29%) e entre
pentecostais (41% a 30%).
O Datafolha ouviu 2.874
eleitores nesta sexta e na quinta (28). A margem de erro do
levantamento é de dois pontos
para mais ou para menos.
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Instituto Caminhar é reconhecido como
Utilidade Pública Municipal

Com a expressiva participação do público mais uma
vez no plenário, a Câmara
M. de Manhuaçu realizou
sessão ordinária na noite da
Quinta-feira, 21. Em destaque, a votação e aprovação
unânime do Projeto de Lei
nº 067/2014 que “Declara
de Utilidade Pública Municipal o Instituto Caminhar
Vida Feliz”, de autoria do
Presidente Maurício de
Oliveira Júnior. A entidade atende adolescentes e
jovens da cidade e dos distritos de Manhuaçu com o
projeto social de guarda-mirim, possibilitando uma
formação cidadã e melhor
ingresso ao mercado de
trabalho. Presentes ao plenário, o Presidente do Instituto, Agente Vieira, e o Vice-presidente, Ag. Rocha.
Atualmente, o Instituto
Caminhar atende cerca de
180 adolescentes. Satisfeito com a aprovação do
Projeto de Lei, o Presidente
da Câmara, Maurício Júnior, frisou que “o Instituto
Caminhar vem realizando um trabalho lindo com
os jovens, formando-os e

Ao centro, os guarda-mirins Heuler e Stifani Paula – rep. todos
os jovens atendidos, juntamente com o Presidente do Instituto,
Ag. Vieira (d) e o Vice-pres., Agente Rocha (e).

conscientizando-os, com
disciplina e conhecimento. Alguns deles, amanhã
ou depois podem ocupar
a cadeira de vereador ou
mesmo da presidência do
Legislativo, então, é importante que estes jovens,
desde cedo, tenham contato com a instituição que é
a Casa do Povo, a voz e o
poder do cidadão”.
Ainda nos trabalhos da sessão, os vereadores, por meio
das comissões específicas,
pediram Vistas a cinco Projetos de Lei, para melhor estudo
da matéria, junto a outros três
que continuam sob análise

parlamentar. Foram apresentadas ainda quatro Moções de
Pesar, oito Requerimentos e
dez novas Indicações, solicitando melhorias diversas para
o município.
Os Vereadores Rogério
Filgueiras Gomes (Rogerinho) e João Gonçalves
Linhares Júnior (Inspetor
Linhares) deram conhecimento ao plenário de reclamações recebidas quanto à
conduta de taxistas que estão trabalhando fora do ponto a que têm direito, prejudicando outros profissionais
da categoria.
Vereador Gilson César

O Presidente da Câmara, Maurício Júnior (esq.), foi autor do Projeto de Lei, aprovado por
unanimidade, que declara o Instituto Caminhar como Utilidade Pública Municipal. No Plenário,
grande número de jovens guarda-mirins.

da Costa (Gilsinho) cobrou
informações sobre o atendimento odontológico do
SUS, em Vilanova.
O Vice-presidente da Câmara, Anízio Gonçalves de
Souza (Cb. Anízio) apresentou Requerimento para que
a Prefeitura disponibilize
ambulância para atendimento a pessoas com deficiência
residentes no município.
(Ass. de Comunicação –
Câmara M. de Manhuaçu)

Lista de Projetos de Lei, Resoluções, Emendas, Moções, Requerimentos e Indicações da sessão legislativa de 21/08/2014:
PROJETOS DE LEI
Maurício de Oliveira Júnior
*Nº 067/2014 - Declara de Utilidade Pública Municipal o Instituto Caminhar Vida Feliz;
Executivo Municipal
*CONT. VISTAS (Ver. Fernando Lacerda) - nº 052/2014 - Altera as Leis
Municipais nº 2.418, de 30 de janeiro de 2014, 2.896/2009 e 3.352, de 20
de dezembro de 2013, e dá outras providências;
*VISTAS (CCJ) - nº 066/2014 – Dispõe sobre a área de expansão de uso
urbano do município e dá outras providências;
João Gonçalves Linhares Júnior
*VISTAS (CCJ) - nº 065/2014 - Define regras para a realização de audiências públicas no Município;
*VISTAS (CCJ) - nº 070/2014 – Vista CCJ - Dispõe sobre denominação
de ruas no Loteamento Vale Verde, neste Município e contém outras providências;
PROJETOS DE EMENDAS À LEI ORGÂNICA
Maurício Júnior, Gilson César, Jânio Garcia, Linhares, Jorge Pereira
e Juarez Elói
*CONT. VISTAS (CCJ) - Emenda à Lei Orgânica nº 02/2014 – Altera a
redação do art. 60 da Lei Orgânica do Município de Manhuaçu e dá outras
providências;
Legislativo Municipal
*CONT. VISTAS (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;
PROJETOS DE RESOLUÇÃO
Mesa Diretora
*VISTAS (CCJ) - nº 16/2014 - Dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira
e de Remuneração da Câmara M. de Manhuaçu, e dá outras providências;
João Gonçalves Linhares Júnior
*VISTAS (CCJ) - nº20/2014 - Cria o Diploma de Mérito Policial e dá outras providências;

MOÇÕES
Jorge Augusto Pereira e Gilson César da Costa
*Pesar - nº 092/2014 - Pelo falecimento da Sra. Josefa Maria Ribeiro;
*Pesar - nº 093/2014 - Pelo falecimento da Sra. Eva Vieira Soares;
Legislativo Municipal
*Pesar - nº 094/2014 - Pelo falecimento da Sra. Joesmira Miranda Araújo
(sogra do Ver. Anízio Gonçalves de Souza);
*Pesar - nº 095/2014 - Pelo falecimento do Sr. Donizete Coelho Dutra
(sobrinho do Ver. Francisco de Assis Dutra);
REQUERIMENTOS
Aponísia dos Reis
*Nº 064/2014 - Requer encaminhamento de ofício ao Sec. M. de Administração e ao Prefeito solicitando a posse dos pedagogos aprovados no último
concurso público, realizado em 2010;
Fernando Gonçalves Lacerda
*Nº 065/2014 - (Verbal) - Requer envio de ofício ao prefeito para informar
a esta Casa se existe algum projeto ou mesmo licitação em andamento para
reformar ou fazer os reparos necessários na iluminação pública na rodoviária e em todo o seu entorno;
Fernando Gonçalves Lacerda e Jorge Augusto Pereira
*Nº 066/2014 - (Verbal) - Requer a convocação do Sec. M. de Fazenda
para participar da próxima reunião desta Casa, para falar sobre a situação
dos táxis, taxistas, pontos e alvarás atuais;
Anízio Gonçalves de Souza
*Nº 067/2014 - (Verbal) - Requer envio de ofício ao Sec. M. de Saúde
para providenciar ambulância para atendimento de deficientes físicos;
*Nº 068/2014 - (Verbal) - Requer envio de ofício ao Sec. M. de Obras e
ao SAMAL, solicitando a elaboração de calendário para o recolhimento de
móveis e eletrodomésticos em desuso da população, evitando assim que
estes sejam descartados incorretamente;
*Nº 069/2014 - (Verbal) - Requer o agendamento de nova audiência pública sobre a Educação;
Eli de Abreu Gomes
*Nº 070/2014 - (Verbal) - Requer envio de ofício ao Prefeito e à Secretaria
M. de Educação, solicitando cópia de todos os contratos de aluguel realizados pela Sec. M. de Educação.

Gilson Cesar da Costa e Hélio Ferreira
*Nº 071/2014 - (Verbal) - Requer envio de ofício ao Executivo Municipal
e para a Sec. M. de Saúde, solicitando informações sobre a instalação e
funcionamento dos consultórios de dentista das unidades de ESF do distrito
de Vilanova e do B. Ponte da Aldeia;
INDICAÇÕES
Fernando Gonçalves Lacerda
*Nº 318/2014 - Reivindica o recolhimento de animais (cavalos e cachorros) soltos no B. Alfa Sul, a fim de evitar riscos de acidentes de trânsito
e que estes fiquem revirando lixeiras, e, consequentemente, espalhando
sujeira pelas ruas;
João Gonçalves Linhares Júnior
*Nº 319/2014 - Indica calçamento e iluminação na Rua Moisés Ribeiro
Alves, no B. Colina;
*Nº 320/2014 - Reivindica calçamento e iluminação na Rua Nilo Elias,
no B. Colina;
Francisco Coelho de Oliveira
*Nº 321/2014 - Solicita o asfaltamento e colocação de meio-fio na R. Antônio Nunes Neto – 150 m de extensão por 8 m de largura, sentido Vermelho
Novo, em Dom Corrêa;
Jânio Garcia Mendes
*Nº 322/2014 - Indica melhorias na rua que dá acesso ao Sítio da Sra.
Lucimar, no Povoado de Bom Jesus de Realeza;
*Nº 323/2014 - Solicita ao Prefeito, juntamente com o Sec. de Obras,
que sejam feitos dois quebra-molas na R. João Francisco dos Santos, em
Realeza;
*Nº 324/2014 - Reivindica a proteção das caixas d’água que abastecem
o Distrito de Realeza, com o reforço e a colocação de cerca nos locais onde
as mesmas estão instaladas, de modo a evitar que pessoas estranhas tenham acesso aos reservatórios;
Aponísia dos Reis
*Nº 325/2014 - Solicita a construção de vestiário e colocação de alambrado no campo de futebol de Bom Jesus;
*Nº 326/2014 - Indica a aquisição de área para ampliação do cemitério
de Santo Amaro, já que o mesmo está no limite de sua capacidade para
atender os moradores;
*Nº 327/2014 - Reivindica a construção de rampa no portão do cemitério
de Bom Jesus, considerando as condições ruins de acesso ao local.
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ossa equipe foi a
Santana do Manhuaçu
conhecer
o trabalho da cooperativa
CRESOL. Segundo o Sr.
João Batista Marques de
Oliveira Coordenador da
agência do CRESOL de
Santana do Manhuaçu, o
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santana do
Manhuaçu,
foi fundado
em 1986 e desde o início
era esse o objetivo de criar
também uma cooperativa de crédito, “tínhamos a
ideia de criar uma cooperativa de crédito, foi muito
difícil criar, mas tivemos a
iniciativa de unir duas cidades e dois sindicatos, o
de Santana e de Simonésia,
com essa união foi possível conseguir criar o PAC
de Simonésia, e ai trouxemos o PAC para Santana”.
Argumenta o coordenador.
Segundo nos informou o
Sr João Marques, a relação com os trabalhadores
melhorou bastante, a cooperativa tem colaborado
bastante na hora de fazer
um Pronaf, “antes eles não
tinham condições de fazer
no Banco do Brasil, agora
aqui nós estamos fazendo.
Os interessados em abrir
uma conta no
CRESOL é só
conversar comigo ou com a
Rogéria tem o
PRONAF, tem
PRONAMPE,
o atendimento
bancário, tem o
atendimento do
crédito da cooperativa fora
do PRONAF,
que é um recurso próprio da
cooperativa que é mais fácil de conseguir, só que tem
um pessoal que não consegue carta de aptidão que
não tem condições e nós temos liberado para esse pessoal, com juros mais baixos
mais fáceis e é gente nossa.
(“)Nós somos de Santana
do Manhuaçu, eu a Rogéria
e a Ludmila todos daqui de
Santana, então cada PAC é
coordenado pelo pessoal do
próprio município, isso facilita, pois todos se conhecem e sabe das dificuldades
de todo mundo facilitando
esse crédito para as pessoas”. Diz Sr. João. Ainda
complementando o coordenador disse que o sindicato é um grande parceiro,
por causa dos trabalhadores
que já são filiado ao sindicato que a cooperativa oferece este serviço de crédito
para eles. “Aqui temos a
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CRESOL DE SANTANA DO MANHUAÇU
Rogéria analista Jr. de negócios do PAC

S

Rogéria de Freitas Souza (Analista de Negócios Júnior), Ludmila Marques Furtado (Caixa Júnior) e o coordenador João
Batista Marques de Oliveira

poupança tem o crédito,
tem a conta corrente, cartão
de crédito, tudo que o trabalhador precisar do sistema bancário ele vai ter aqui
na CRESOL e além de tudo
isto ele concorre a vários
prêmios que ele concorre
o ano todo, se ele poupou
pontos que conta lá, ele
pode ser sorteado de um celular até um trator. Começamos
em maio do ano
passado, 2013 e
já temos quase
300 filiados estamos quase triplicando, então
a questão está
sendo
válida
para a nossa região, o pessoal
de Santana não
tem reclamado,
tem pessoas que
tem até se envaidecido de ter
a CRESOL aqui, servindo
aos trabalhadores de nosso
município, para nós isso é
uma grande vantagem de
estar agradando os trabalhadores. Então tem muitas
vantagens de participar da
CRESOL aqui de Santana
do Manhuaçu, fico satisfeito de ajudar o Santana né,
e trazendo trabalho para o
pessoal, para o nosso povo
santanense, nós acreditarmos em um crédito nosso,
coisa nossa, um pessoal
que é nosso e é muito bom
e tem a questão do sindicato todo mundo sabe, sindicato é coisa séria, trouxe
uma coisa boa para Santana
que é a CRESOL e assim
por diante vamos continuar
nesta luta, pedimos o pessoal que queira participar
com a gente, que estamos
as ordens.”. Conclui o Sr.
João Marques.

egundo informa a Rogéria a CRESOL está
a disposição dos trabalhadores em geral, para atender da melhor forma possível, “quem tiver interesse em
conhecer os nossos produtos
pode estar passando aqui
na CRESOL, de segunda a
sexta-feira no horário de 10
às 15 horas, nós trabalhamos
com diversos produtos, de
banco só que em forma de
cooperativa e a facilidade
também de estar acessando
também, os produtos, linhas
de recursos, então quem tiver interesse pode estar procurando aqui a CRESOL”.
Disse Rogéria.
Segundo as informações,
quem quiser abrir uma conta
deve passar na agência e pegar
uma lista de alguns documen-

tos necessários, ai fica mais
fácil para as pessoas saberem
dos documentos que precisa
para abertura de conta.
“Temos na cooperativa
uma campanha de prêmios
que é realizada durante todo
o ano, o próximo sorteio é
dia 13 de outubro, com vários
prêmios para serem sorteados, e então o cooperado que
tenha movimentação aqui na
cooperativa, utiliza cartão,
conta corrente, poupança,
e está concorrendo a estes
prêmios. A campanha de prêmios é dividida em várias etapas que vai até abril de 2015.
Finalizando Rogéria fez
suas considerações finais.
“Quem tiver interesse, principalmente de estar acessando ao PRONAF que é uma
linha que é para investir na

propriedade rural, para custear as despesas de lavoura pode estar procurando a
CRESOL e os outros produtos que a gente trabalha
também igual já foi explicado anteriormente”. Finaliza
Rogéria

MANHUAÇU E SUAS ESCOLAS DE FUTEBOL

Desde que o nosso querido Francisco Moreira estava
no meio de nós, conhecido
como "Moreira", já havia
escolinha de futebol, bem a
maneira dele, mas que proporcionava resultados, foi
com ele que vários atletas
ganharam fama em Manhuaçu e região. O América
FC praticamente teve como
base jogadores criados na
era Moreira. Também temos
que destacar o Internacional FC que era comandando pelo saudoso Cornélio
Salazar e o nosso amigo
Sr. Mota do Banco do Brasil, era uma escolinha que
também destacou grandes
atletas na época e tinha uma
rivalidade sadia com o América FC. Mais tarde sugia o
time da AABB comandada
por Nágimo Nacif, Nágimo
tinha um estilo bem parecido com o de Telê Santana
para treinar e comandar sua
garotada e com isso o time
da AABB em várias categorias sagrou-se campeão por
vários anos seguidos. Todas
escolinhas de Manhuaçu
contaram ou contam com
pessoas amantes do bom
futebol é o caso também de
Ubiratan Araújo (Bira) que
com muitas dificuldades
mantém sua equipe treinando há anos. Por outro lado
também destacamos que em
vários bairros existem escolinhas de futebol que são
coordenadas por voluntários
e que se preocupam em tão

somente preservar nossos
jovens e adolescentes da entrada num mundo de vícios,
a eles temos que render nossas homenagens especiais
pela luta que travam no dia
a dia. Quando assistimos
a jovens em disputa de um
torneio como foi a Taça BH
de Futebol juniors, percebemos o quanto se deve valorizar as escolinhas de futebol
espalhadas em nossa cidade,
seria talvez o momento do
poder publico se unir a esses
voluntários e dar o mínimo
de condições de trabalho
para melhor desempenho de
suas funções de voluntariado. Há de se pensar que com
o trabalho destas escolinhas

o lado social de nossa cidade tem ganhado muito
e pouco tem dado de retribuição aos que comandam
estes jovens. Ainda existe
tempo para se rever esta

situação e fazermos justiça
a todos que nos seus dias
de descanso semanal se
dedicam a educar esportivamente nossas crianças,
jovens e adolescentes.
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CANTINHO DE FÉ
por

Citações
Citações
Sábias
Sábias
“Nem tudo o que
se enfrenta pode ser
modificado. Mas
nada pode ser modificado até que seja
enfrentado”. (James
Baldwin)
“Os pequenos atos
que se executam são
melhores que todos
aqueles grandes
que se planejam”.
(George C. Marshall)
O fracasso é a
oportunidade de se
começar tudo de
novo, inteligentemente. (Ford)
Se um homem não
sabe a que porto se dirige, nenhum vento lhe
será favorável! (Lucius
Annaeus Sêneca – 4
a.C. - 65 d.C.)
Não confunda jamais
conhecimento com
sabedoria. Um o ajuda
a ganhar a vida; o
outro a construir uma
vida! (Sandra Carey)
- Quantas coisas é
preciso ignorar para
agir! (Paul Valéry)
- Ir à cama cedo e
levantar-se cedo torna
um homem são, rico
e sábio. (Benjamin
Franklin)
- Aguardar até saber o
bastante para agir com
toda a luz é condenarse à imaturidade.
(Jean Rostand)
- Nenhum homem
é bastante bom para
governar outro sem
o consenso deste.
(Lincoln)
- El-Rei, fazendo
favores, dizia: “Faço
um ingrato e cem
descontentes.” (Voltaire)
- Se duvidas de ti
mesmo, estás vencido
de antemão. (Ibsen)
- A arte da polícia é
não ver o que é inútil
que ela veja. (Napoleão)

Ebola: o que é e quais os
riscos para o Brasil
O continente africano vive o pior surto de ebola, que desde fevereiro deste
ano já matou mais de 800 pessoas, de
acordo com a Organização Mundial da
Saúde (OMS) – dados referentes até o
dia 05/08/2014. Os casos estão concentrados em quatro países, Libéria, Guiné,
Serra Leoa e Nigéria – locais distantes das áreas onde o vírus foi descrito
pela primeira vez, em
1976, no Congo e no
Sudão.
O ebola é uma febre
hemorrágica causada
por um filovírus (tipo
de vírus particularmente mortal para o
organismo humano).
O vírus é transmitido
pelo contato com secreções (saliva, urina,
lágrimas etc) e sangue contaminados,
explica o infectologista Jacyr Pasternak,
do Einstein. “Imaginamos que um morcego seja o transmissor inicial da doença, que também ataca macacos.”
“A doença tem relação com costumes
funerários africanos, com a lavagem
do corpo e manuseio de cadáveres por
parentes”, afirma o dr. Pasternak. “Tem
relação com hospitais precários onde
a família é que cuida do doente e não
existem barreiras de contato com as secreções e o sangue.”
O ebola é assustador, principalmente,
pela alta taxa de mortalidade: “alguns
surtos relatam mortalidade de 80% e a

atual epidemia está em torno de 60%
dos casos claramente afetados”, diz o
infectologista.
Os primeiros sintomas surgem entre
dois dias e até três semanas após a infecção. No início o ebola pode ser confundido com uma gripe, com febre e dores
de cabeça. A doença evolui para hemorragias externas e deficiência de rim e
fígado. Nos casos mais
graves, o paciente sofre sangramentos pelo
nariz, olhos e boca.
Não há remédio específico. O tratamento
é puramente sintomático. “Soro de pessoas
que tiveram a doença e
se curaram foi tentado,
mas não há evidencias.
Ainda não há vacina”,
explica o dr. Pasternak.
Há riscos do ebola chegar no Brasil? Doenças graves como o ebola, com
período de incubação curto, não têm
potencial para ir “muito longe, pois o
doente não viaja”, diz o infectologista.
A doença também não é transmitida por
vetores, como mosquitos. “Portanto o
risco para o Brasil é chegar um paciente em voo direto da África, das regiões
afetadas pelo surto.”
Vale lembrar que não há nenhum caso
de pessoa infectada fora da África. Mas
“o surto atual é o maior já conhecido,
tanto em extensão quanto em mortos em
número absoluto.”

PÃO DE BATATA RECHEADO

Pr. João Soares
da Fonseca
jsfonseca@pibrj.org.br

Quando chegava o Jubileu

Você já ouviu falar em Jubileu? A Lei de Moisés
determinava a realização, a cada 50 anos, de uma
solenidade pública, anunciada pelo toque de uma
trombeta. Era uma festa: todos os escravos eram
libertados, as dívidas eram perdoadas, as terras
tornavam aos seus proprietários originais, e havia
descanso tanto para os trabalhadores quanto para a
terra.
Spurgeon, o pregador inglês, disse: "Havia muitos
empobrecidos no Israel dos velhos tempos, - pessoas que tinham ido à falência, que tinham perdido o
seu patrimônio e afundado ainda mais em dívidas,
até que foram obrigados a vender os filhos como
escravos, como escravos também se tornaram os
próprios pais. Era pesado o jugo, e seus problemas
feriam fundo. Mas chegava o quinquagésimo ano, e
nunca antes se ouvira música tão doce nas terras da
Judeia como quando a trombeta de prata anunciava
a manhã do jubileu, e um alto e estridente som se
produzia em cada cidade, e aldeia, e vila, em todo o
Israel, desde Dã até Berseba.
O que significava o som desse clarim? Significava
isto: "Ó israelita, você é um homem livre. Se você
se vendeu, vá, sem pagar nada, porque o ano do jubileu chegou. Volte, volte, você que perdeu suas terras; procure a antiga propriedade, e os alqueires dos
quais você foi expulso: são seus novamente. Volte,
are a terra, semeie e colha outra vez. Que cada homem se assente sob sua videira e sob a sua figueira,
porque todas as suas heranças foram restauradas!".
Jesus também anuncia um jubileu para pecadores falidos e escravizados. Ele rompe os grilhões
do pecado, e dá aos crentes a liberdade da verdade. Ninguém pode reter em cativeiro as almas
que Jesus declara livres. Ele disse: "Conhecereis
a verdade, e a verdade vos libertará" (Jo 8.32).
Em Jesus, chegou o Jubileu que nossas almas tanto esperavam.

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE

INGREDIENTES
1 lata de leite condensado
1 lata de leite
1 lata de creme de leite
1 caixa de maria mole
1/2 copo de água
MODO DE PREPARO
Coloque a água numa panela e misture o pó da maria
mole.
Leve ao fogo até ferver.
Junte os outros ingredientes e bata
tudo no liquidificador por 5 minutos.
Coloque em uma forma com buraco
untada com calda.
Deixe na geladeira por 4 horas.

Sirva em seguida,
Rendimento: 6 porções
Tempo de preparo: 4 horas
Dificuldade: Fácil

ACADEMIA
KOMEIKAN

Rua Vicente de
Paula Reis, 23
Bairro São Jorge
(ao lado da Retífica)
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Motociclista sofre corte profundo no pescoço
provocado por linha de pipa com cerol
As marcas de sangue ainda estão no asfalto. João
Batista da Silva Malta, de
27 anos, morador do bairro Bela Vista, em Ubaporanga, havia deixado um
restaurante às margens da
BR 116 no início da tarde
de 24/08 e ao passar por
um trecho de acesso à cidade de Ubaporanga foi
surpreendido por uma linha de pipa com cerol. O
corte profundo no pescoço
foi imediato.A vítima foi
encaminhada ao Hospital
São Sebastião de Inhapim.
O médico responsável pelo
primeiro atendimento foi
Dr. José Carlos Vaccari.
“Ele havia sangrado muito
antes da minha chegada,
mas foi possível realizar os
primeiros procedimentos

para estancar o sangramento e garantir que chegasse
com vida e segurança até
ao Hospital de Ipatinga”,
detalhou o médico que foi
chamado em casa, às pressas, para atender à vítima.
A lesão provocada pela
linha com cerol foi grave.
Segundo familiares, a equipe clínica do Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga,
confirmou que oito veias
foram atingidas. João passou por um procedimento
cirúrgico, precisou ficar
algumas horas na UTI e foi
transferido para um apartamento. O seu estado de saúde é estável.
Não há informações sobre quem seria o dono ou
estaria soltando a pipa cuja
a linha continha cerol. É

importante ressaltar que o
cerol ou cortante é o nome
dado para uma mistura perigosa de cola, geralmente
de madeira, com vidro moído ou limalha de ferro, pó
de ferro.
De acordo com a associação brasileira de motociclistas , a Abram, não existe uma estatística precisa,
mas segundo levantamento,
acontecem cerca de 100
casos por ano no Brasil, de
acidentes envolvendo linhas com cerol, sendo que
50% dos casos são graves e
25% são fatais. De acordo
com o médico José Carlos
Vaccari esta foi a primeira
vez que ele atendeu a um
caso como este na região,
destacando a periculosidade do material que pode

provocar sequelas irreversíveis ou ainda levar à morte
do paciente atingido pela
linha cortante.
Há 11 anos, Minas Gerais proíbe, através de lei,
o uso do “cerol” nas linhas
de pipas e prevê aplicação
de multas aos infratores ou
responsáveis. Quem, mesmo que involuntariamente,
machuca alguém com linha
coberta com cerol é enquadrado no artigo 129 e pode
sofrer pena de três meses a
um ano de prisão. Em caso
de menor de idade, os pais
ou responsáveis poderão
ser responsabilizados.
No País, já se discute
uma penalidade mais rigorosa e alterações no Código
Penal Brasileiro.
TV Super Canal

Vendedor de Mutum morre na BR-116

O vendedor de Mutum,
Fernando Pinguim, morreu
na madrugada de quarta-feira (27/08), num acidente
na BR-116, entre ascidades
de Muriaé e Laranjal.

Segundo relatos de moradores da região, o carro foi
encontrado na ribanceira
por populares que acionaram a Polícia RodoviáriaFederal e o Serviço de Atendi-

mento Móvel de Urgência
(SAMU), que já encontrou
Fernando sem vida.
Filho do Wantuil e muito
conhecido em Mutum e região, dada a sua atividade

comercial na venda de ervas
medicinais, Fernando era
casado com Emilene Raquel
e deixa os filhos Fernanda
Raquel, Luis Fernando e
Fernando Henrique.

Ex-policial é condenado a 12 anos de prisão
por morte de jornalista no Vale do Aço
O ex-policial civil Lúcio Lira Leal
foi condenado a 12 anos de prisão em
regime fechado pela morte do jornalista Rodrigo Neto, 38, em Ipatinga, no
Vale do Aço. A sentença foi dada na
noite desta quinta-feira (28), após quase 11 horas de julgamento.
Os jurados absolveram o investigador do crime de tentativa de homicídio,
que teria sido cometido contra uma
testemunha do caso. Neto foi baleado
cinco vezes no dia 8 de março do ano
passado.
Leal foi detido em maio do ano passado e, em fevereiro deste ano, o magistrado determinou que o ex-policial e
outro réu, Alessandro Augusto Neves,
o Pilote, de 31 anos, fossem a júri popular. O processo foi desmembrado e,
por isso, Leal sentou primeiro no banco dos réus.

Os dois são suspeitos de integrar
um grupo de exterminio que ainda
está sendo apurado. De acordo com a
denúncia do Ministério Público, Neves seria o responsável por disparar
os tiros que mataram o jornalista. Ele
estava na garupa de uma moto quando
surpreendeu Neto e o atingiu várias vezes, nas regiões da cabeça e do tórax.
A rota de fuga teria sido traçada pelo
investigador, que passou pelo local
momentos antes e avisou o comparsa
da presença e posição da vítima.
O crime teria sido motivado pelas
constantes denúncias feitas por Neto
com relação aos homícidios não solucionados na região. Trinta e sete dias
após a morte de Neto, o fotógrafo freelancer Walgney Assis Carvalho foi
assassinado em um pesque-pague da
cidade.

Lúcio ainda é suspeito de integrar um
grupo de extermínio, o que ainda está
sendo apurado pelo Departamento de
Homicídios e Proteção à Pessoa

João Batista da Silva Malta,
de 27 anos, morador do
bairro Bela Vista, em
Ubaporanga

Dr. José Carlos Vaccari foi
chamado em casa, às pressas, para atender à vítima

O motorista de um ônibus
de transporte escolar de Espera Feliz é acusado de estuprar uma menina de 10 anos
e um garoto de 8 anos.
Conselheiros
tutelares
procuraram a Polícia Militar por conta da denúncia
de estupro de estudantes de
uma escola da zona rural.
O menino estava chorando
e se recusava a voltar para
casa no ônibus de transporte
escolar.
As duas crianças eram as
últimas a desembarcar do
ônibus. O motorista, vizinho delas, aproveitava o trecho final do percurso para
abusar.
Os relatos das crianças
foram colhidos com a pre-

sença de testemunhas em
separado. Eles confirmaram
que o motorista de 53 anos
passava a mão nas partes íntimas.
As crianças relataram que
os abusos acontecem há
muito tempo. O autor oferecia presentes, como balas
e doces, e ameaçava tirá-las
do ônibus se contassem para
alguém.
O caso foi repassado para
a Polícia Civil de Espera
Feliz. O motorista não foi
trabalhar nesta terça-feira.
Mandou o filho dirigindo o
ônibus.
Apesar de procurado, ele
teria ido a Caparaó e não foi
encontrado pelos policiais.
Carlos Henrique Cruz

Dois homens armados
cometeram um assalto no
“Churrasquinho Realeza”,
segundo a gerente do estabelecimento ela e as vítimas,
funcionárias do referido
comércio, haviam sido assaltadas por dois indivíduos
magros, um mais baixo, com
uma camisa branca na cabeça
e de bermuda azul estampada, outro mais alto, com uma
mochila preta nas costas,
também com o rosto coberto.
Os autores chegaram ao local e apontaram uma arma

de fogo aparentando ser uma
pistola e anunciaram o assalto.
Os autores mandaram as
vítimas ficarem de cabeça
abaixada durante todo o tempo e por este motivo não puderam passar mais detalhes.
As vítimas disseram que o
indivíduo mais alto ficou
apenas com a mão na cintura, não podendo afirmar se
estava armado. Os autores
levaram R$ 600,00 em dinheiro do caixa e evadiram
tomando rumo ignorado.

Motorista de transporte
escolar é acusado de
estuprar crianças

Dois homens armados
assaltaram o
Churrasquinho Realeza.
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ENTRETENIMENTO
Futebol no céu
Dois amigos apaixonados por futebol combinaram que quando um deles morresse voltaria a
Terra para falar se lá em cima tinha futebol.
Uma semana depois um deles morreu. Cumprindo o combinado ele voltou e disse:
- Eu tenho uma notícia boa e uma má notícia.
Qual quer primeiro?
O outro animado, disse:
- A boa.
O amigo então disse:
- Lá no céu tem futebol sim.
Ele então perguntou:
- E a ruim, qual é?
Ele respondeu:
- Você foi convocado para jogar neste domingo.

Advogado
Com a roupa suja de sangue e respiração
ofegante, o cliente entra esbaforido no escritório do advogado:
- Doutor, doutor! O senhor precisa me ajudar! Acabo de matar minha mãe! E o advogado, tranquilamente:
- Peraí... não é bem assim! Estão dizendo
que você matou sua mãe...

sete erros

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

Advogado e cliente
No dia do julgamento, o réu faz uma proposta
ao seu advogado:
-Vamos combinar o seguinte: Se eu pegar 5
anos, te pago 2 mil reais, se eu pegar 3 anos lhe
pago quatro mil e se eu pegar somente um ano lhe
dou dez mil, concorda?
-Com certeza! Estamos combinados.
Na manhã seguinte, o advogado vai visitar o
cliente na prisão.
-Eu consegui que você pegasse um ano, portanto você me deve dez mil! E olhe que tivemos
sorte, pois eles queriam absolvê-lo!

QUEM É MAIS RÁPIDO
Estavam em um táxi no Rio de Janeiro 3 políticos
muito mentirosos indo para um hotel: um americano, um francês e um italiano.
No caminho o americano querendo levar vantagem disse:
- A estátua da liberdade ficou pronta em 1 mês!
O francês que não era bobo:
- E a torre Eifel, que ficou pronta em 2 semanas!
O italiano não deixou por menos:
- A torre de Pizza ficou pronta em 4 dias!
No momento em que eles passam pelo Maracanã e pergunta para o motorista o que é aquela
coisa gigantesca e ele que estava atento a conversa
dos três, respondeu:
- Não sei, passei de manhã não tava aí.

BRIGA DE CASAL
Um casal vinha por uma estrada do interior,
sem dizer uma palavra. Uma discussão anterior havia levado a uma briga, e nenhum dos
dois queria dar o braço a torcer.
Ao passar por uma fazenda em que havia mulas e porcos, o marido perguntou, sarcástico:
- Parentes seus?
- Sim, respondeu ela. Cunhados e sogra.

SENTINELA
Comandante Joaquim! Estou a avistaire
uma tropa que se encaminha diretamente ao
nosso forte! - São amigos ou inimigos, sentinela Manuel? - Olha, eu acho que são amigos.
Vem todos juntos...

CURIOSIDADES
ADOÇANTES - O aspartame, também conhecido como Nutri-Sweet, foi
descoberto em 1965 por um químico do
laboratório americano Searle, que buscava um novo remédio para a úlcera. Em
1937, um pesquisador, em busca de um
novo remédio para baixar a febre, limpou
os lábios com os dedos e sentiu neles um
gosto doce. Era o ciclamato.
COMBUSTÍVEIS – Esgotamento
das reservas. Cientistas buscam alternativas para esgotamento das reservas
minerais de combustíveis. Num futuro
próximo, as reservas minerais das quais
hoje extraímos combustíveis para gerar
energia estarão esgotadas. Os cientistas
não se preocupam com isso. Afirmam
que, em 2050, já teremos criado reservatórios para acumular energia solar,
menores que as baterias dos automóveis,
capazes de gerar energia suficiente para
iluminar as cidades e movimentar nossas
máquinas.

LSD - Os efeitos do LSD. O poder alucinógeno do LSD (dietilamida do ácido
lisérgico) foi descoberto acidentalmente
pelo médico suíço Albert Hoffman, em
1943. Hoffman usava o ácido preparado
a partir de um alcaloide de um fungo em
suas pesquisas quando passou a sentir-se
zonzo e ver luzes de cores intensas a sua
volta. Depois de algumas horas, o médico percebeu que o efeito passava e tudo
voltava ao normal.
Cartão de crédito – O uso
do cartão de crédito surgiu nos Estados
Unidos, em 1920. O primeiro cartão de
crédito que podia ser utilizado em vários
estabelecimentos comerciais foi introduzido pelo Diner’s Club, em 1950.
Trator – Dentre as centenas de
máquinas movidas por motor de combustão interna, o trator foi o principal responsável pela mecanização da produção
agrícola em larga escala nos países industrializados.

HORÓSCOPO
Astrológica por Claudia Vannini

VIRGEM – DE 23/8 A 22/9
E olha só a notícia boa, a Lua Nova aconteceu em
seu signo no dia 25, às 11h14, e isso pode ser muito
bom, pois os sinais de felicidade estarão evidentes na
vida e haverá mais vontade para lutar por objetivos e tomar iniciativas
em projetos.
SAÚDE: a vitalidade, em termos gerais, está boa. Há disposição para
realizar exercícios físicos, ou pelo menos maior consciência dos benefícios de tais atividades. Isso será importante para evitar dores musculares
repentinas e para maiores cuidados com as juntas e a lombar.
ÁRIES – DE 21/3 A 20/4
Cuidado com propostas muito tentadoras e verifique antes de fechar
o negócio o que se esconde por trás das “boas intenções”. Ao mesmo
tempo, é possível surgirem oportunidades até porque o tom do momento
é o da ponderação e não de conflito.
SAÚDE: para quem tem doenças crônicas ou passa por algum tipo
de complicação na área da saúde, o período é uma ótima oportunidade
para iniciar a recuperação. Há predisposição para maior energia física e
ao mesmo tempo para canalizar energias em seu proveito.
TOURO – DE 21/4 A 20/5
Há maior disposição para decidir ações referentes ao trabalho e até
pleitear vaga em outro local, quem sabe?. O período também requer
novo olhar sobre você, cuidar da beleza e por que não adquirir aquela
roupa especial da vitrine?
SAÚDE: nada melhor do que dar um tempo na rigidez do cotidiano e
espairecer um pouco, não é? Existem formas compensatórias para fazer
isso, mesmo no ambiente urbano. Cuide bem das vias aéreas e cuidado
com a retenção de líquidos no corpo.
GÊMEOS – DE 21/5 A 20/6
Maior poder de concentração e discernimento para cumprir objetivos
tanto no âmbito do trabalho como no âmbito familiar. Agora com o Sol
em Virgem, questões familiares ganham nova dimensão e cuidados não
faltam para ajudar quem precisa.
SAÚDE: a partir deste final de semana é bom tomar certos cuidados
com a alimentação para não trazer problemas com juntas, ossos e até com
o bom funcionamento estomacal. Lembre-se de ingerir quantidade satisfatória de água para deixar a pele e outros órgãos em pleno funcionamento.
CÂNCER – DE 21/6 A 22/7
Estar com amigos, fazer o social na empresa, comunicar-se bem com
novas amizades. Bem, isso tudo poderá ser salutar se souber dosar
interesses com as atividades de sua própria casa, digo, família. Verifique
também uma nova maneira de se preparar melhor na profissão.
SAÚDE: quer queira ou não, há maior controle de seu cotidiano agora.
As questões emocionais ficam melhores para entender os limites do corpo
e da mente. Um bom conselho seria o de tentar adquirir novos hábitos, sobretudo iniciar um processo mental para deixar para trás os mais nocivos.
LEÃO – DE 23/7 A 22/8
A partir deste final de semana boas notícias no campo financeiro podem
animar. Tais notícias podem aparecer não somente do dinheiro em si,
mas de outras formas, por exemplo, em benefícios, descontos ou outras
vantagens diretas ou indiretas.
SAÚDE: você poderá introduzir mudanças significativas em hábitos,
sobretudo com a ingestão de bebidas. Outra situação a se destacar é
quanto a possíveis inflamações e funcionamento do estômago, órgãos
genitais e com a excreção.
LIBRA – DE 23/9 A 22/10
Seria interessante aos librianos deixarem fluir a energia para reanalisar
situações no trabalho e nas finanças antes de tomar qualquer iniciativa.
Saiba que iniciou um período para reavaliar questões de sua vida e há
tendência à introspecção e a fortes pensamentos.
SAÚDE: este é um período para cuidar um pouco mais da vitalidade
física, pois com o Netuno em oposição ao Sol, os piscianos devem evitar
os excessos físicos, se poupar e manter o equilíbrio da alimentação. Evite
alimentos que favoreçam retenção de líquidos no corpo.
ESCORPIÃO – DE 23/10 A 21/11
Neste final de semana, em especial, é bom ficar mais na retaguarda
e não se expor tanto, principalmente em conversas calorosas. Sabe o
ditado que “o menos é mais”? Pois bem, é hora de ouvir mais, avaliar
antes de agir. A partir da terça-feira, novo momento.
SAÚDE: a vitalidade continua boa. Os escorpianos com capacidade
maior de concentração, com boa fé, podem aproveitar para canalizar
boas energias até para se autocurar. O momento favorece uma limpeza
maior da mente.
SAGITÁRIO – DE 22/11 A 21/11
Este é um momento muito especial aos sagitarianos, pois devem
aproveitar a boa energia da Lua em Virgem para iniciar um planejamento
específico de suas metas que têm grandes chances ao longo e médio
prazos de surtirem bons efeitos.
SAÚDE: neste final de mês e em boa parte de setembro, saiba que
deverá controlar mais a ansiedade, sobretudo cuidar da ingestão de
alimentos. Procure equilibrar melhor a alimentação com produtos menos
indigestos e nocivos ao fígado. Cuidado com o excesso de remédios.
CAPRICÓRNIO – DE 22/12 A 20/1
Caso você esteja se sentindo mais limitado, pode esperar que tal situação, têm grandes chances de mudar e novas oportunidades surgirem.
Com o Sol em Virgem e a fase da Lua desde o dia 25, a utilização de
tecnologias, informática etc podem incentivar suas metas.
SAÚDE: as metas no trabalho relacionadas a ações mais complexas
podem trazer mais ansiedade e descambar na falta de controle alimentar.
Porém, o mais importante é saber o momento de parar e procurar relaxar
mais. Aproveite o otimismo e respire com calma e observe bem o cotidiano.
AQUÁRIO – DE 21/1 A 19/2
Um dos dilemas dos aquarianos é até onde a liberdade pode ir. Não é
que o “céu seja o limite”, mas o momento certo de interagir com o coletivo
e abrir mão de seu rico e precioso tempo em prol da maioria, inclusive a
familiar. A escolha sempre será apenas sua.
SAÚDE: neste período é bom estar mais prevenida para lidar com
questões relacionadas à pele e aos seios, apesar de preponderar em
sua vida maior bem-estar. Seria interessante não subestimar gripes ou
doenças que interfiram com as vias aéreas para não ter de remediar.
PEIXES – DE 20/2 A 20/3
Pode ser que esteja influenciada pelos últimos acontecimentos em
situações que envolvam finanças. Até aí nenhuma surpresa, mas agora
há maior predisposição a se entender com sócios ou colaboradores, isto
é, se o bom diálogo for o objetivo das partes.
SAÚDE: em setembro é um ótimo momento para se promover mudanças em hábitos nocivos à saúde. Essas mudanças ocorrerão de maneira
suave e trarão benefícios ao corpo. Maior sensibilidade ao frio e cuidado
com a alimentação, sobretudo aquelas que atacam o fígado.
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Fabíola Gadelha
renova contrato
com a Record
Em alta na Record, Fabíola Gadelha assinou um novo contrato
com a emissora no começo da
semana.
O salário da jornalista, que antes era de R$ 5 mil, subiu para R$ 20 mil mensais, segundo o colunista Flávio Ricco. O aumento teria sido dado pelo canal porque
existiam concorrentes de olho em Fabíola

Gisele Bündchen tem o
maior contrato da
propaganda brasileira
Poderosa, Gisele Bündchen tem o contrato
mais alto da propaganda brasileira. A modelo é o
rosto de uma marca de operadora de TV a cabo e
continuará à frente dos comerciais. Apesar dos valores não serem
revelados, sabe-se que é o maior da publicidade nacional, segundo
o colunista Flávio Ricco.

Mariah Carey passa
Madonna e é eleita a maior
popstar desde 1960
Mariah Carey mostrou que está com tudo!
A cantora desbancou Madonna e foi eleita a
maior popstar desde 1960.
A lista da revista “Time” analisou o número de vezes em que
a artista apareceu entre as dez primeiras posições no ranking da
“Billboard 100″ e viu que Mariah teve mais canções na lista do que
qualquer outro artista no período.
Rihanna ficou em segundo lugar, enquanto Usher conquistou
o terceiro. Madonna, que foi desbancada por Mariah, estava na
quinta posição.

Empresa promete cobrar multa de R$ 7
milhões se Anitta não cumprir contrato
A briga entre Anitta e seus empresários promete render muitas emoções.
Em um comunicado, a K2L Entretenimento contesta as acusações feitas pela
cantora e ressalta que o contrato entre
as partes continua em vigor.
Os donos da empresa afirmam que se
a funkeira quiser quebrar o contrato ela
terá que pagar um multa de cerca de R$ 7 milhões.
'A diretoria da K2L Empreendimentos Artísticos informa que
recebeu, com perplexidade, no dia 28/08/2014, notificação extrajudicial da artista Anitta. A empresa esclarece que o contrato
com a cantora continua em pleno vigor, afinal, as hipóteses para
rescisão por parte da artista estabelecem prazos para resposta
da K2L, que ainda não terminaram, além da previsão do pagamento de multa - atualmente calculada em R$ 7 milhões de
reais.'
A nota diz ainda que a empresa prestou dois anos de serviços
à Anitta e a morena nunca contestou nenhuma prestações de
conta. Apesar das acusações da cantora, a K2L promete honrar
todos os compromissos assumidos até aqui. 'Inclusive junto à
própria artista', avisou Kamila Fialho, ex-empresária da artista.
Na última sexta-feira (29), a assessoria de imprensa de Anitta
enviou um comunicado informando que a cantora havia aberto
a empresa Rodamoinho Produções Artísticas e que ela passaria
ser a administradora oficial de sua carreira.
A estrela decidiu quebrar o contrato com a K2L após descobrir que seus empresários haviam desviado R$ 2,5 milhões de
seu patrimônio.

Marcelo Rezende ameaça processar Silvio
Santos por plágio
Marcelo Rezende mandou um recado para Silvio Santos durante a edição 'Cidade Alerta' exibida na última sexta-feira (29). O
jornalista acusou o apresentador César Filho de estar lhe copiando
em um telejornal do SBT.
'O cara está lá no SBT me imitando e o Silvio Santos vai morrer
nessa grana', avisou.
Rezende disse que foi alertado por Douglas Tavolaro, vice-presidente do Jornalismo da Barra Funda, sobre a semelhança do

apresentador do 'Notícias da Manhã' e ele.
'Estou entrando sossegado na Record,
como sempre. Eis que eu cruzo com o nosso Douglas Tavolaro, meu chefe. Ele disse
assim: 'Está gravando para outro lugar?' Eu
disse: 'Como outro lugar?' Ele: 'Está gravando
para outra televisão?' Eu digo: 'Quê?'. E aí ele
disse: 'Depois eu te falo'.'
Rezende parou para assistir o telejornal do
Anhanguera e viu Filho copiando não só seu
estilo de comandar o policialesco, mas também seus bordões.
'Estou em dois lugares ao mesmo tempo. Então, quer dizer, Silvio Santos, pode me pagar. Vou mandar nota fiscal, porque ficam
me cobrando aqui, dizem que estou trabalhando lá.'
Ao 'Notícias da TV', César Filho disse que tudo não passou de
uma brincadeira do jornalista e que Rezende lhe avisou, por mensagem de texto, que iria lhe devolver as provocações que ele fez
no 'Notícias da Manhã'.
'Marcelo é meu amigo, vou sempre à casa dele. Eu o imitei mesmo. Hoje de manhã, falei no ar 'Corta pra mim', 'Bota exclusivo
que dá trabalho para fazer', chamei a Patrícia Rocha de 'Comandante Patrícia'. Ele me mandou uma mensagem prometendo devolver. Ele parece bronco, mas é um amor de pessoa', explicou.

Sem-teto que recebeu
prêmio por Miley Cyrus
se entrega à polícia
O sem teto escolhido por Miley
Cyrus para aceitar seu prêmio no
MTV Music Video Award, no último
domingo (24), se entregou à policia após violar a condicional. Jesse Helt, de 22 anos, foi liberado depois de pagar fiança.
O supervisor de condicional do rapaz declarou que as autoridades estavam à sua procura em Salem, Oregon, nos Estados Unidos.
Um porta-voz do condado de Polk relatou que o jovem se entregou
e foi liberado 90 minutos depois por pagar 10% da fiança de US$
25 mil (cerca de R$ 55 mil).
Helt tinha um mandado de prisão por violar sua condicional por
uma invasão em novembro de 2011. O rapaz chamou a atenção no
VMA ao aceitar um prêmio pela popstar e declarar: “Limpei seus
quartos de hotel, fui um coadjuvante em seus filmes, fui um coadjuvante em suas vidas.Embora possa ter sido invisível para vocês
nas ruas, tenho muitos dos mesmos sonhos que trouxeram muitos
de vocês aqui”.

Após acidente de carro,
Justin Bieber relembra
princesa Diana na web
Justin Bieber se lembrou de princesa Diana ao sofrer um acidente de carro na última semana em Los Angeles, nos Estados Unidos.
O cantor foi seguido por fotógrafos e pisou no freio. O carro do
perseguidor acabou batendo em sua traseira.
'Deveríamos ter aprendido com a morte da princesa Diana',
desabafou em seu Twitter. Para quem não lembra, Lady Di faleceu em 1997, em um acidente de carro. Ela e namorado, Dodi al-Fayed, estavam sendo perseguidos por paparazzi quando o motorista perdeu o controle do veículo e bateu.

Sabrina Sato revela que pretende engravidar em breve:
“Sempre quis ser mãe”
Namorando João Vicente de Castro, Sabrina
Sato adiantou que planeja começar uma família
com o integrante do Porta dos Fundos em breve.
“Não está na hora de planejar, mas sim, de ter
filhos. João sempre quis e eu pretendo ter uns três. De repente, o primeiro poderá vir em 2016”, revelou ao jornal “O Globo”.
No comando do “Programa da Sabrina”, a japa comemorou o bom
ano que está tendo. “Estou na melhor fase da minha vida. No pessoal
e no profissional, como diz o Faustão. Nunca trabalhei tanto, praticamente não paro, mas estou superfeliz. O programa ainda é um bebê,
está ganhando forma e eu acho que amadureci muito como apresentadora desde a estreia.”
Apesar da agenda agitada, a apresentadora contou que se sente mais
relaxada. “Sempre tive a afobação de uma adolescente, mas agora estou mais tranquila. Acho que estou mais madura”, avaliou.

Será? Cauã Reymond e Grazi Massafera
ensaiam reconciliação
Quase um ano após terem decidido seguir rumos diferentes,
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Cauã Reymond e Grazi Massafera estão
mais próximos do que nunca. No início desta semana, aliás, ela foi flagrada passeando
pelo condomínio onde o ex mora, no Rio de
Janeiro.
Os dois, que já mantinham uma relação
amigável por causa da filha, Sofia, estão
passando muito mais tempo juntos e começaram a fazer um esforço extra para tentarem a reconciliação. Segundo o jornal 'O Dia', testemunhas viram Grazi bem à vontade
durante sua visita ao galã.
Apesar da aproximação, a beldade ainda nega uma tentativa de
reatar o casamento. Rumores dão conta de que ela está com medo
de assumir a relação pelo risco de sofrer uma traição. O ator, por
sua vez, estaria bem mais empolgado em ter a ex-esposa ao seu
lado novamente.
Em tempo: Para quem não se lembra, o casal se separou em
meio a rumores de que Cauã Reymond teria mantido um affair
com Isis Valverde, enquanto trabalhavam juntos na gravação da
série 'Amores Roubados', da Globo. Tanto o ator quanto sua parceira de cena negaram o romance.

William Bonner explica dívida com Receita Federal e garante: 'O tio não é candidato a nada'
Destaque nas últimas semanas por conta das entrevistas realizadas no 'Jornal Nacional', da Globo, com os presidenciáveis,
William Bonner acabou virando notícia por
uma dívida que teria em aberto com a Receita Federal. Nas redes sociais, o jornalista
explicou que realmente havia um débito não
quitado em nome de sua empresa, a William
Bonner Produções S/C Limitada, mas que a
cobrança era improcedente. Seu contador, inclusive, chegou a recorrer na época da cobrança.
'Em 2010, a Receita equivocadamente aplicou uma multa de
R$ 78 por mora. Irrisória, mas indevida, na minha opinião. Meu
contador recorreu. Mas a defesa do meu direito de contribuinte
virou fofoca nesses dias de entrevistas com candidatos. Coincidências...', explicou.
O apresentador revelou que pagou a multa - que atualizada passou
para aproximadamente R$ 500. 'O tio não é candidato a nada. Como
a maioria dos brasileiros, anda na linha e não gosta de pagar pelo
que não deve', disse, compartilhando imagens dos comprovantes de
quitação. E completou: 'Mas, neste caso, a multa indevida valeu o
gostinho de ser o estraga-prazeres dos robozinhos'.

'Os Dez Mandamentos', da Record, terá
sequência filmada no Chile
Assim como já acontece com outras produções, a Record quer
uma sequência de cenas gravadas fora do país, em sua nova novela da faixa nobre, 'Os Dez Mandamentos'.
A emissora planeja levar toda sua estrutura ao Chile, que servirá de set para o folhetim religioso, substituto da atual 'Vitória',
segundo a coluna do jornalista Flávio Ricco. A trama está prevista para ir ao ar no início do ano que vem e o canal já começou a
escalar seu elenco. Alguns testes, inclusive, estão sendo realizados para a descoberta de novos talentos.

Zezé Motta relembra preconceito em 'Corpo
a Corpo' e diz ter ficado chocada
Uma das atrizes negras mais famosas do
Brasil, Zezé Motta lembrou que já foi vítima de racismo por conta de um trabalho na
TV. Durante o 'Encontro com Fátima Bernardes' desta sexta-feira (29), a atriz revelou
que algumas pessoas não aceitaram o fato
de sua personagem se envolver com o galã
Marcos Paulo na novela 'Corpo a Corpo',
em 1984.
Zezé citou frases publicada na seção de
cartas enviadas por leitores de um jornal.
'Nossa...nós ficamos muito chocados.
Porque fizeram uma enquete e saiu em um jornal e teve um homem que disse 'será que o Marcos Paulo está precisando tanto de
dinheiro para passar por essa humilhação para beijar essa negra
feia?' e outro 'se eu tivesse que beijar essa negra horrorosa eu
chegaria em casa e lavaria a minha boca com água sanitária'',
relatou a atriz.
A veterana lembrou que faz parte de um movimento negro
contra a discriminação racial há quase 40 anos e que criou um
site com cadastro de atores afro-descendente após ouvir que não
havia atores negros disponíveis no país. 'A luta continua. Ainda
temos este tipo de atitude racista', afirmou.
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Campanha de Marina divulga errata sobre capítulo 'LGBT'

Nova versão do capítulo LGBT é mais genérica do que a original
São Paulo - A coordenação
da campanha da candidata do PSB
à presidência da República Marina
Silva informou que há dois erros no
programa de governo divulgado nesta sexta-feira, dia 31.
Uma modificação substancial foi
feita no capítulo "LGBT" e a nova
versão é mais genérica do que a original. Outro objeto de mudança foi
uma referência ao desenvolvimento
da energia nuclear.
Na página 216 do capítulo LGBT
do programa de governo divulgado na sexta consta que a candidata
propõe "apoiar propostas em defesa
do casamento civil igualitário", uma
referência à "aprovação dos projetos
de lei e da emenda constitucional em
tramitação, que garantem o direito
ao casamento igualitário na Constituição e no Código Civil."
A correção da coordenação da
campanha é mais genérica: "Garan-

M

tir os direitos oriundos da união civil
entre pessoas do mesmo sexo."
Na página 215 do programa anunciado por Marina em São Paulo há uma
linguagem mais incisiva do que nova
versão. "Ainda que tenhamos dificuldade para admitir, vivemos em uma
sociedade sexista, heteronormativa e
excludente em relação às diferenças."
O texto destaca em seguida que
"os direitos humanos e a dignidade das pessoas são constantemente
violados e guiados, sobretudo, pela
cultura hegemônica de grupos majoritários (brancos, heterossexuais,
homens, etc.)
E ainda ressalta que "uma sociedade em que somente a maioria - seus
valores, tabus e interesses - é atendida
pelo poder político, enquanto minorias sociais e sexuais silenciam, não
pode ser considerada democrática."
A nova redação do tema ficou assim: "Ainda que tenhamos dificul-

estão entre essas minorias que têm
direitos civis que precisam ser respeitados, defendidos e reconhecidos,
pois a Constituição Federal diz que
todos são iguais perante a lei.
A segunda correção foi a exclusão
da energia nuclear como fonte importante de geração de energia para o País.
Na página 144, o programa de energia
nuclear foi apontado como um dos que
merecem atenção para aperfeiçoamento e aumento de sua participação na
matriz energética do País.
Contudo, foi informado que sobre
o tema o que deve ser seguido está na
página 65, no item 3: "Realinhamento da política energética para focar
nas fontes renováveis e sustentáveis,
tanto no setor elétrico como na política de combustíveis, com especial
ênfase nas fontes renováveis modernas (solar, eólica, de biomassa, geotermal, das marés, dos biocombustíveis de segunda geração."

Marina Silva (PSB): Programa de
governo é corrigido e trata da
questão dos direitos gays de
forma mais genérica

Maria Osmarina Marina da Silva Vaz de Lima

aria Osmarina Marina da Silva Vaz
de Lima (Seringal Bagaço, 8 de fevereiro de 1958) nasceu e viveu até
os 16 anos em um seringal no Acre. Depois
de sobreviver a cinco malárias, três hepatites e uma leishmaniose, mudou-se para
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dade para admitir, vivemos em uma
sociedade que tem muita dificuldade
de lidar com as diferenças de visão
de mundo, de forma de viver e de escolhas feitas em cada área da vida.
Essa dificuldade chega a assumir
formas agressivas e sem amparo em
qualquer princípio que remeta a relações pacíficas, democráticas e fraternas entre as pessoas."
Além disso, o texto que deve prevalecer ressalta que "nossa cultura
tem traços que refletem interesses
de grupos que acumularam poder
enquanto os que são considerados
minoria não encontram espaços de
expressão de seus interesses."
A nova versão aponta ainda que,
"a democracia só avança se superar
a forma tradicional de supremacia
da maioria sobre a minoria e passar
a buscar que todos tenham formas
dignas de se expressar e ter atendidos seus interesses. Os grupos LGBT

Rio Branco, e se alfabetizou pelo Mobral.
Mais tarde, se formou em História e , na
política, integrou o Partido Revolucionário
Comunista, ao lado do sindicalista Chico
Mendes, de quem seria vice na CUT-AC.Já
no PT, em 1988, foi vereadora. Também foi

deputada estadual e, em 1995, tornou-se a
mais jovem senadora eleita no País, aos 36
anos, tendo renovado o mandato ficado no
cargo até 2011. Foi ministra do Meio Ambiente nos dois mandatos de Lula, mas na
reeleição do Presidente começou a divergir

do governo e deixou o cargo em 2008. Em
agosto de 2009, Marina trocou o PT pelo
PV, para se lançar candidata à Presidência
da República. Foi derrotada nas urnas e, em
2013, articulou para a fundação do seu novo
partido, o Rede Sustentabilidade.

