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Circulação: Região Vertente do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Distribuição gratuita

Sete vereadores recepcionam

deputado João Magalhães

Flashes do Desfile de 7 de PÁG.
Setembro em Manhuaçu

7

Maurício Júnior defende
permanência de quebra-molas na BR-116

N

o dia 6 de setembro, Sábado, o deputado João Magalhães (PMDB) visitou
a Feira Livre de Manhuaçu. Recepcionado por várias lideranças políticas,
sete vereadores: Paulo Altino, Fernando, Jorge do Ibéria, Jânio, Rogerinho,
Hélio Ferreira, Juninho Linhares, ex-prefeito de Manhuaçu Renato da Banca, presidente do COAMMA, Eron e outros.

Caso Petrobrás, ex-diretor delata
deputados, senadores e governadores

O

ex-diretor da Petrobrás, Paulo Roberto
Costa, citou pelo
menos 32 deputados e senadores, um governador e
cinco partidos políticos que
receberiam 3% de comissão sobre o valor de cada
contrato da Petrobrás firmados durante sua gestão
na diretoria de Abastecimento da estatal petrolífera.
Leia mais sobre o assunto
no editorial página 2.

PÁG.

16

O

Presidente da Câmara de Manhuaçu,
Maurício
Júnior,
defendeu mais uma vez,
durante sessão ordinária
realizada nesta Quinta-feira, 04, a necessidade
de haver quebra-molas nos
distritos, onde permeia o
asfalto da BR-116.
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EDITORIAL

Caso brasileiro é parecido
com a Máfia Italiana

Ex-diretor da Petrobras delata parlamentares, governador e ministro em
esquema de corrupção Paulo Roberto Costa aceitou termos de acordo de
delação premiada e prestou depoimento na PF de Curitiba. Costa, teve papel
decisivo em diferentes fases da construção de Abreu e Lima, é ameaça. As
vezes falta uma gota para derramar, mas neste caso, veio logo um balde de
água fria que por certo fará jorrar para Brasil a fora o rio de corrupção em que
se tornou o Brasil, além de cadeia este povo corrupto tem que ser extirpado
da vida pública brasileira – três partidos sustentava a base aliada do PT. O
escândalo é de proporções gigantescas divulgado por toda imprensa, redes
de TVs, emissoras de rádio e jornais do país inteiro trarão estas notícias.
Segundo a revista Veja de domingo, (7) 25 deputados federais embolsaram
ou tiraram proveito de parte do dinheiro roubado dos cofres da Petrobras. A
revista Veja obteve nos últimos dias detalhe de uma parte significativa das
declarações prestada pelo ex-diretor. Paulo Roberto, acusa uma verdadeira
constelação de participar do esquema de corrupção. Apontando Renan Calheiro (PMDB) presidente do Senado e do presidente da Câmara, Henrique
Eduardo Alves (PMDB), além do ministro de Minas e Energia, Edson lobão
(PMDB). Entre os senadores estão Ciro Nogueira (PI), presidente nacional
do PP, e Romeu Jucá (PMDB-RR) três governadores.
O procurador-geral não quis confirmar nome ou número de autoridades
citadas, sustentando que o sigilo faz parte da negociação do processo de
delação premiada. Já tramita em segredo de Justiça no STF sob a relatoria
do ministro Teori Zavascki.
Os depoimentos de Paulo Roberto têm sido explosivos e estão sendo
encarados com toda reserva pelos procuradores. Ao final de cada interrogatório, as declarações são criptografadas e guardadas num computador sem
internet. Os depoimentos começaram na sexta-feira passada e ainda não
há prazo para conclusão da nova etapa da chamada Operação Lava Jato.
Pelas investigações da Polícia Federal, empreiteiras com contratos com
a Petrobras fizeram pagamentos suspeitos ao doleiro Alberto Yousseff a
partir de transações com empresas laranjas. A suspeita é que o dinheiro
tenha abastecido campanhas eleitorais. Um dos supostos chefes da estrutura de desvio seria Paulo Roberto. Durante as investigações, a polícia
recebeu a informação de que o ex-diretor mantinha U$ 23 milhões em 12
contas na Suíça.
Segundo o jornal “O Estado de S.
Fale com a redação
Paulo”,Costa afirmou em depoimento
contato@jm1.com.br que os desvios nos contratos da Petrobras
envolveriam desde funcionário do terceiro
(33)3331-8409
escalão até a cúpula da empresa. De acordo
a “Folha de S. Paulo”, integrantes de PT,
PMDB e PP estariam envolvidos no esquema de corrupção.
Ainda segundo a "Folha de S. Paulo", o ex-diretor da Petrobras deu o
nome de 12 senadores, 49 deputados federais e um governador. Já o "Estado
de S. Paulo" afirma que Costa citou pelo menos 32 deputados e senadores,
um governador e cinco partidos políticos que receberiam comissão sobre
contratos da Petrobras.
O site da revista "Veja", por sua vez, diz que "três governadores, seis
senadores, um ministro de Estado e pelo menos 25 deputados federais
embolsaram ou tiraram proveito de parte do dinheiro roubado dos cofres
da estatal".
A revelação dos primeiros detalhes do depoimento de Paulo Roberto
Costa levou grande preocupação ao governo e à campanha da presidente
Dilma Rousseff. O ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), Thomas Traumann, iria para o Rio de Janeiro mas desistiu
da viagem e permaneceu em Brasília para monitorar os desdobramentos
da situação. A presidente Dilma Rousseff e o ministro Aloizio Mercadante
(Casa Civil), por sua vez, reuniram-se à noite no Palácio da Alvorada.
De acordo com integrantes da campanha da presidente, o clima é de
grande apreensão em relação aos nomes de políticos que seriam divulgados. Quase que o encontro com taxistas em São Paulo da presidente
Dilma foi cancelado, a notícia atrapalhou bastante com o comparecimento
de pouca gente.
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ESCREVA-NOS, SERÁ UM PRAZER DIVULGAR SUA CARTA.
LEIA ACIMA COMO FAZER E MÃO NA CANETA OU NO TECLADO.

CARTA DOS LEITORES
Ao Jornal das Montanhas,
Ao se aproximar as eleições, tenho
repetido muitas vezes: o voto alienado
muda de direção como o vento e o PT
tinha até poucos dias, a crença ingênua
de que os ventos sempre soprariam a seu
favor. Agora, que a eleição está escapando, eles tentam sinalizar para o eleitor
engajado com algumas promessas vagas
em relação, por exemplo, ao dito marco regulatório da grande mídia (até a
semana passada havia uma reportagem
a respeito nesta publicação).
O Carvalho Secretário Geral da
República, começou a dizer que vão
instaurar um novo patamar de diálogo
com os povos indígenas, quando até
ontem se reuniam com as lideranças
apenas para comunicar que as grandes
barragens iam sair independentemente
da vontade dos índios e depois Dilma

posava na foto com todo mundo, se
aproveitando politicamente da farsa.
Pode uma coisa dessa? Agora que
a disputa apertou estão anunciando
timidamente, muito timidamente,
uma mudança de rumos. E olha que
são apenas esboços de promessas que
dificilmente serão cumpridas. Mas é
interessante avaliá-la como o primeiro
sinal do desespero.
De repente, acordaram para a
importância do voto engajado, isto é,
aquele que participou da eleição de Lula
em 2002 e, depois, como foi mais e mais
menosprezado, foi procurando outros
rumos. Encaremos tudo isto como
uma bela oportunidade para criar uma
forte oposição de esquerda ao próximo
governo eleito: seja Marina ou Dilma a
dama de ferro do planalto.
Roberto Danunzio

Ao Jornal das Montanhas,
Moro no Córrego Rico zona rural de
Lajinha, quero em primeiro lugar agradecer este jornal pela excelente matéria
do IBGE na última edição do Jornal
das Montanhas do dia 2 de setembro
nas páginas 8 e 9 de 2014. Minha filha
precisava fazer um trabalho sobre as cidades da nossa região e como não temos
computador o jornal foi primordial neste
trabalho. Vocês estão de parabéns, pois
esta matéria é muito importante, até a
diretora colocou as duas páginas do jornal
no quadro da escola e pediu aos alunos
que lesse a reportagem. Este jornal meu
marido trouxe lá da Câmara Municipal de
Lajinha, como moramos na roça as coisas
sempre são mais difíceis. Gostei muito
também da reportagem da Cooperativa
da CRESOL, nós fazemos parte de uma
cooperativa e sei o quanto é importante
ter esse apoio. Muito obrigado.
Isaura Machado Feliciana
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Ex-diretor da Petrobrás delata propina a
deputados, senadores e governador
O ex-diretor da Petrobrás, Paulo Roberto Costa,
citou pelo menos 32 deputados e senadores, um governador e cinco partidos
políticos que receberiam
3% de comissão sobre o
valor de cada contrato da
Petrobrás firmados durante
sua gestão na diretoria de
Abastecimento da estatal
petrolífera.
Desde sexta feira, 29 de
agosto, Paulo Roberto está
depondo em REGIME de delação premiada para tentar OBTER
o perdão judicial. Ele é alvo da Operação Lava Jato, da Polícia
Federal, que desmantelou um grande esquema de lavagem de dinheiro e corrupção na Petrobrás. São depoimentos diários que se
estenderam por toda semana. O número de políticos citados foi
mencionado por Paulo Roberto nos primeiros depoimentos, mas
pode crescer até o final da delação.
Paulo Roberto relatou a formação de um cartel de empreiteiras dentro da Petrobrás, em quase todas as áreas da estatal. Partidos políticos eram supostos beneficiários de recursos desviados
por meio de comissões em contratos arranjados. E exemplificou:
"Todo dia tinha político batendo em sua porta". Num depoimento,
ele citou uma conta de um "operador do PMDB" em um banco
europeu. Paulo Roberto contou que os desvios nos contratos da
Petrobrás envolveriam desde o funcionário do terceiro escalão até
a cúpula da empresa, durante sua gestão na diretoria de Abastecimento, entre 2004 e 2012. Leia mais sobre o assunto no editorial
página 2.

Todo cuidado ainda é pouco

Emenda constitucional dará direito a Agente de Trânsito andar
armado. Já está em vigor, emenda quer preservar ordem e patrimônio público. Agora só falta a presidente Dilma sancionar a lei
ou veta-la. E ai eu pergunto ao senhores Deputados e Senadores:
Cadê a Lei do desarmamento? Isso não é retrocesso? E você quer
reeleger seu Deputado federal né... Pois é...Nem sou contra, apenas tenho medo de nem todos estarem psicologicamente preparados para usso de uma arma de fogo.

Atenção, muita atenção!

Lojistas tem o direito de não trocar mercadoria se não houver
defeito; trocas só são obrigatórias em caso de produtos quebrados
ou aqueles que não funcionam. Já pela internet, o cliente pode desistir da COMPRA e receber o dinheiro de volta. Trocam as vezes,
por consideração e amizade!

Deficit enorme em Minas

Faltam ainda em Minas Gerais, cerca de 510 mil moradias para
que famílias saiam de residências(?) precárias. Em Valadares, a
Prefeitura no atual governo conseguiu diminuir em 70% o deficit
habitacional para pessoas carentes. A prefeitura entra com o TERRENO, infra estrutura e o governo federal com o dinheiro para
a construção; sem essa parceria não tem moradia e, Valadares é
atualmente a cidade que mais recebeu esse beneficio por ter bons
projetos...apesar de tudo!

E a simpatia?

Comissão Especial da Câmara aprova
aumento de 1% no FPM
A Comissão Especial da Câmara dos Deputados aprovou, por
maioria de votos, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC)
que aumenta o Fundo de Participação dos Municípios (FPM). O
texto aprovado na tarde desta terça-feira, 2 de setembro, prevê
o aumento de 1% no Fundo. Gestores municipais de todo o país
acompanharam a sessão e pressionaram os parlamentares para que
a votação não fosse adiada por falta de quórum.
O presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM),
Paulo Ziulkoski, e os prefeitos que estão mobilizados no Congresso Nacional, se reuniram na manhã desta terça-feira com o
presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves
(PMDB-RN), para tratar sobre a PEC e outros temas. Na ocasião,
Alves prometeu esforços para garantir a votação. Agora, o movimento municipalista aguarda a data de promulgação da emenda
aprovada pelas duas Casas.
Apesar de tramitar na Casa uma proposta que previa aumento
de 2%, o relatório aprovado pela comissão foi do deputado Danilo Forte (PMDB-CE) que vai de encontro ao mesmo porcentual
aprovado pelo Senado Federal. Assim, o repasse de mais 1% será
dividido em duas parcelas: 0,5% em 2015 e 0,5% em 2016.
Para Ziulkoski, apesar de não ser o ideal vai ajudar bastante
os Municípios. “A maioria quer garantir o aumento, e precisamos
ao menos 0,5% ainda este ano”, destacou. Com a aprovação da
matéria, Ziulkoski divulga a previsão do novo repasse por Estado
e por coeficiente.

Denúncia de ofensa em Manhuaçu

Cientistas políticos e marqueteiros reconhecem que falta "porção mágica" a candidatos; pois na verdade carisma não se empresta, mas simpatia se constrói. Dilma terá que compensar a falta
de carisma com a imagem de "firme" que ela já possui; Aécio é
considerado carismático, mas só para um tipo de eleitor; e Marina
tem característica que se aproximam de carisma.

Advogados "Paralegais"
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal aprovou alguma coisa boa nesta semana que passou; em caráter terminativo, um projeto de lei que pode permitir que mais de 5 milhões
de brasileiros, formados em direito mas que não foram aprovados
no exame da OAB exerçam algumas atividades que não são permitidas hoje. O texto cria a chamada carreira dos "paralegais",
profissionais que poderão atuar na área jurídica sob responsabilidade de um advogado. Na verdade o paralegal, é alguém que,
não sendo advogado, auxilia e assessora advogados, realizando
funções paralelas e de grandes importância para o sucesso do escritório de advocacia. Como é evidente, eles não podem exercer
sozinhos atividades típicas de um advogado.
A proposito, a prova da OAB já deveria ter sido extinta a anos,
não foi porque...muita coisa...mas muita coisa mesmo... Até porque tem advogados neste pais que passaram nas provas, e nem honra a classe e se for fazer um levantamento...hummmmmmmmm só
Jesus na "causas". Prova não prova nada...

Sistema Brasileiro do Agronegócio terá
estúdio em Valadares

O agronegócio de Valadares e região Leste de Minas ganhará um importante
fomentador de negócios na
área. A cidade será sede de
uma unidade do Sistema
Brasileiro do Agronegócio
(SBA), reconhecido como
o maior grupo de comunicação da América Latina,
voltado
exclusivamente
para o meio rural e o agronegócio. A instalação foi acordada por intermédio do secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, André Merlo, durante visita da direção do SBA à União
Ruralista Rio Doce (URRD), na segunda-feira (1º). A sede funcionará no parque de Exposições José Tavares Pereira, da URRD.
A partir de Governador Valadares, o SBA dará cobertura a outros
três estados. Além de Minas Gerais, o estúdio atenderá ao Espírito
Santo, Bahia e Rio de Janeiro.

Segundo delegado, na última semana, 12
ocorrências foram registradas; ao todo,
prejuízo gira em torno de R$ 25 mil
A comodidade de realizar pagamentos bancários pela internet
faz com que muitas pessoas optem pelo serviço. Porém, é necessário ficar atento para não cair em golpes durante transações bancárias. Nesta sexta-feira (5), a Polícia Civil alertou à população e
informou que, só na última semana, 12 ocorrências foram registradas nas duas Delegacias Especializadas de Crimes Cibernéticos
(DEICC) da capital mineira. Ao todo, o prejuízo gira em torno de
R$ 25 mil.
O Indicador Serasa Experian de Tentativas de Fraude – Consumidor mostrou que em maio foram registradas 171.325 tentativas
de fraude conhecida como roubo de identidade - aquelas em que
dados pessoais são usados por criminosos para firmar negócios
sob falsidade ideológica ou obter crédito com a intenção de não
honrar os pagamentos. Isso representa uma tentativa de fraude a
cada 15,6 segundos no país. O índice registrou alta de 9,4% na
comparação com abril e queda de 1,8% no acumulado do ano,
em relação ao mesmo período do ano passado. Na comparação
com maio de 2013, houve queda de 2,9%. Golpe na internet usa
mensagem sobre Enem para enganar usuários.
De acordo com o delegado César Duarte Matoso, ao tentar gerar
um segundo boleto, a pessoa pode cair em um golpe. “Durante o
preenchimento dos dados, um vírus, que pode ser do computador
ou do provedor, pode fazer com que o valor, quando pago, vá para
uma outra instituição financeira que não seja o banco que deveria
receber o pagamento”, explicou.
Ainda segundo o delegado, os internautas devem, no mínimo,
conferir os três primeiros dígitos do código de barra ou, quando
tiver possibilidade, fazer o pagamento direto no banco. “A pessoa
só fica sabendo que foi enganada quando o credor avisa que não
recebeu a quantia. Quem cair em algum golpe deve registrar um
boletim de ocorrência”, alertou.
O DEICC investiga os casos que foram denunciados e tentar
localizar os autores das fraudes que, se forem encontrados, podem
responder por estelionato.

Desfile de 7 de setembro em Manhuaçu

Alerta, alerta! setor automobilístico.

Nadir Luzia dos Santos, se diz ofendida pelo funcionário Romeu do SUS.

Alertados
pelos
maus
resultados
da
industria automobilística, bancos oficiais criam mecanismo para facilitar o crédito para compra de carros.
Eu particularmente ainda insisto: troque seu carro velho por um
menos velho; deixe os novos encalhar até as montadoras abaixarem os lucros monstruosos que elas têm sobre cada um de nós
consumidores.

Manhuaçu é uma cidade polo e centenária que tem muita coisa para mostrar em um desfile. Sua história é riquíssima, mas
falta organizar melhor, esse negócio de uma agremiação chegar
em frente ao palanque e se apresentar, rola um falatório das pessoas que estão longe, pois desfile tem que ser rápido para não ser
cansativo e as apresentações em frente ao palanque são visto por
poucos e toma muito tempo. Não sei para que serve este montão
de polícia ao longo da passarela, qual sua função? Deveria participar da organização, proibindo pessoas estranhas na passarela,
outras atravessando a rua atrapalhando o desfile e as pessoas que
estão trabalhando.
Pessoal da imprensa reclamam e solicitam aos organizadores
que facilite um pouco o trabalho dos repórteres, dando um pouco
de subsídio para o seu trabalho, um release por exemplo, muito
ajudaria.
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"metamorfose ambulante"

O candidato do PSDB à Presidência, Aécio Neves, classificANDO a candidata de Marina (PSB)
XÔ

EX-DIRETOR ENTREGOU PELO
MENOS 4 EMPREITEIRAS

Gilberto Carvalho é outro ministro de quem a presidente
Dilma está louca para se livrar, num eventual segundo
governo. Ele se presta ao
papel de porta-recados e
“olheiro” de Lula no Palácio
do Planalto.

Além de entregar políticos, em depoimentos ao Ministério
Público Federal, o ex-diretor da Petrobras Paulo Roberto
Costa também apontou os dirigentes de empreiteiras beneficiadas por contratos superfaturados, principalmente na
construção da refinaria petrolífera de Abreu e Lima (PE). Entre as empreiteiras envolvidas em negócios com o ex-diretor
estão a Mendes Junior, UTC, OAS e a Camargo Correa.
VALOR DA PROPINA

FILA NA PORTA

Paulo Roberto Costa contou que pagava aos políticos 3%
do valor dos contratos da Petrobras, quando ele foi diretor,
entre 2004 e 2012.

Diplomatas em busca de promoção fazem fila na porta de
Giles Azevedo, porta-agenda de Dilma. Até porque, em
eventual segundo governo, ele pode substituir Gilberto Carvalho na Secretaria-Geral.

TRIANGULAÇÃO
As empreiteiras repassariam o DINHEIRO sujo ao doleiro
Alberto Youssef, que por sua vez se encarregava de fazê-lo
chegar aos políticos.
SÓ O COMEÇO
Foram delatados pelo ex-diretor doze senadores, 49 deputados federais e um governador filiados ao PT, PMDB e PP.
E tem mais.
BC DA LADROAGEM
Paulo Roberto Costa e Alberto Youssef são suspeitos de
chefiar uma espécie de “banco central da corrupção” no
Brasil.
PIOR QUE MANTEGA É A ALTERNATIVA:
ARNO AUGUSTIN
Vencendo a eleição e trocando ministros, como anunciou,
um dos nomes mais fortes para substituir Guido Mantega
no Ministério da Fazenda provoca arrepios: Arno Augustin, o
secretário do Tesouro. É do tipo que se vê ainda em meio a
“guerra fria”, e com certeza adoraria criminalizar o lucro. Na
prática, Augustin e Dilma já tocam a política econômica. Há
dois anos Mantega tem apenas papel coadjuvante.
MAGOOU
Mantega ficou sabendo pelas notícias na internet da decisão de Dilma de substituí-lo, em eventual segundo governo.
Ficou magoado.
PERDEU O RESPEITO
Dilma não respeita Guido Mantega, por isso resolveu tomar
decisões na área econômica, delegando a Arno Augustin
providências práticas.
PROTEGIDO DE LULA
Dilma até pediu a Lula que compreendesse a necessidade
de demitir Mantega, seu protegido. Lula não aceitou, e Mantega foi ficando.
ÀS ESCONDIDAS
Guido Mantega chegou ao trabalho pela garagem, na sexta-feira, sorrateiramente, para evitar os jornalistas. E para não
comentar o fato de haver recebido pela imprensa o seu “aviso prévio”.
DIAS DE TENSÃO
Por suas conhecidas relações com a Petrobras, onde já foi
diretor, o senador Delcídio Amaral (PT-MS) é um dos políticos mais tensos com a delação premiada do ex-diretor
Paulo Roberto Costa. Foi Delcídio quem indicou Nestor Cerveró, outro diretor enrolado no escândalo.

PENDÊNCIA
Metade dos estados passa pelo processo de judicialização
das eleições para governador. Postulantes ao cargo de 14
estados ainda lutam na Justiça Eleitoral para aprovar a candidatura.
O PAPA POP
O papa Francisco continua
um fenômeno de popularidade no Twitter. Ontem, ele fez
o primeiro tweet com foto. As
contas com posts em diferentes línguas já possuem mais
de 15 milhões de seguidores.
SORRISO AMARELO
Depois que o livro da ex-mulher revelou que François Hollande chama pobres de “desdentados”, o presidente da França
enfrentou protesto do sindicato dos DENTISTAS pedindo
que devolva o sorriso aos franceses.
GRITO NA REDE
Viciada em mídias sociais (que inspiraram seu projeto de
partido “Rede”), Marina Silva utilizou o Twitter para reclamar
da “indústria de boatos e mentiras” que lhe tira a paz. Ela diz
sentir-se injustiçada.
PENSANDO BEM…
… se a qualidade do ensino caiu em quase todo o País, talvez o problema não seja com os alunos, mas com a dona
da escola.

Poder sem Pudor
INTIMIDADE PROVADA

O
talentoso
jornalista Mauro
Santayana
acabara de ser
nomeado adido
cultural à embaixada do Brasil em Roma,
nos anos 80.
Um belo cargo, na mais
impressionante representação diplomática em solo italiano – o Palácio Doria Pamphilij, na Piazza Navova, centro de Roma.
Um amigo encontrou Santayana e foi logo gozando:
- Puxa, esse é o emprego que pedi a Deus!…
O jornalista respondeu na bucha:
- Acho que você pediu ao cara errado. Quem me nomeou
foi o presidente José Sarney.

A MENINA QUE FALOU A VERDADE
Uma vez, há muito tempo, uma linda menina brincava
com tranqüilidade que tão bem caracteriza o espírito infantil. Sua mãe, da janela onde tecia um tapete, vigiava com
indizível ternura seu rico tesouro ao qual dedicava tanto
amor! De repente, ao longe, nuvens de poeira levantavam-se como que anunciando a chegada de apressados visitantes. O olhar calmo e meigo,da mãe bondosa, tornou-se
aflito quando divisou tropas de estrangeiros dominadores
de sua raça.
- Ó filha, esconde-te – diz a mãe. Avisarei teu pai que
os soldados estrangeiros se aproximam.Que desejarão
eles, agora? E, tomada de aflição e medo, entrou à procura
do marido.
Enquanto isto, a pequenina de olhos pretos, bem pretos
e brilhantes, hesitava entre o desejo de esconder-se e a
curiosidade de ver de perto soldados uniformizados e tão
estranhos. A curiosidade venceu-a e ali se quedou, sozinha,
com olhar inquirido. Foi então que o mais importante
dentre os soldados viu-a ali e, achegando-se a ela, disse:
- Não me temes, pequena?
- Não, meu senhor. O meu Deus sempre cuida de mim.
- O teu Deus, menina? Confias, então, muito, n’Ele?
- Oh, muito, meu senhor. Ele nunca deixou de atender-me.
A esta altura, a mãe pressurosa corre à porta e depara
a filha entre os soldados. Bruscamente agarra-a, tentando
levá-la consigo. – Mulher, diz-lhe o chefe dos exércitos estrangeiros, és nossa escrava, tu e toda a tua raça. Permitirás
que eu leve tua gentil e corajosa filha para companheira
de minha esposa?A pobre mãe, aturdida com a pergunta, afasta-se com lentidão, estampando na face grande
amargura. Não tinha dúvidas que não lhe seria permitido
negar sua filha, uma escravazinha, para o serviço de uma
nobre e ilustre dama estrangeira. Preparou a roupa da
pequena e os três, ajoelhados na humildade daquela casa
pobre, mostraram a riqueza que possuíam – a fé em um
Deus verdadeiro que os ouvia e consolava. Levantaram-se tranqüilos, embora tristes pela separação, e ajudaram
a pequenina a partir em um dos carros daquele exército.
Agora, numa casa rica, andava a menina, ora a varrer
todos os cantinhos daquelas salas esplendorosas, não deixando nem o cisco ficar sob os fofos tapetes; ora a procurar
belas flores para adornar o lar de seus bondosos senhores.
Ela soubera fazer-se querida pela maneira franca de falar
só a verdade, pelo modo cuidadoso com que realizava
suas tarefas.Um dia seus senhores estavam muito tristes.
Não havia médico que proporcionasse a cura de seu senhor que era um grande general em sua terra. A menina
amava-o e respeitava-o. Lembrou-se então de enviá-lo a
um grande homem que poderia curá-lo. O general não
hesitou em atender à sugestão da escravazinha. Procurou,
com incontida ansiedade, esse grande homem do qual ela
lhe falara. Foi realmente curado de uma moléstia julgada
por todos incurável! Voltou com o coração a transbordar
de alegria por conhecer também uma pequena que sempre
falava a verdade,só à verdade.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTANA DO MANHUAÇU
O leiloeiro da Prefeitura Municipal de Santana do
Manhuaçu-MG, torna público que no dia 30/09/2014, às
08:30 horas estará realizando Processo Licitatório nº.
0116/2014 Leilão nº. 001/2014, cujo objetivo é a alienação de Patrol motoniveladora, automóveis, tratores,
máquinas beneficiadoras de café, batedeiras, arado, sucatas de ciladeiras, gradeadeiras agrícolas, plantadeira
e outras sucatas. O edital encontra-se à disposição dos
interessados na Prefeitura Municipal de Santana do Manhuaçu, maiores informações poderão ser esclarecidas
através do telefone (0xx) 33-3373-1149 das 13:00 às
17:00. Setor de Licitação. Santana do Manhuaçu. 05 de
Setembro de 2014.
João Batista Vieira de Assis - Prefeito Municipal.
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Neca Setúbal, a competente coordenadora

da campanha de Marina Silva

A bilionária que comanda a campanha de Marina Silva

H

erdeira do Banco
Itaú, Neca Setúbal é
braço-direito da candidata à Presidência pelo
PSB e diz que ‘jogo sujo’ só
começou e ‘deve piorar’ ao
longo da campanha
Poderia ser diferente, mas
a vida está corrida para Maria Alice Setúbal, coordenadora-geral da campanha de
Marina Silva para a Presidência da República. Com
seus 63 anos, Neca, como
é conhecida, é herdeira do
maior banco privado da
América Latina, o Itaú. Sua
família, segundo a revista
‘Forbes’, tem patrimônio
estimado em 3,3 bilhões de
dólares, algo em torno de
R$ 7,5 bilhões.
Viaja muito, mas não
para torrar dinheiro. É para
acompanhar sua candidata país afora. Gasta muito,
também. Mas não é com o
que acredita ser futilidade.
Gasta com Marina Silva. Só
até 21 de julho, com poucos
dias de campanha e ainda
com Eduardo Campos vivo,
doou R$ 200 mil. Novas doações ocorreram, mas o valor só será divulgado quando prestarem contas, daqui
uns dias.
Em 2010, quando sua
amiga também concorreu
e com menos chances de
passar para o segundo turno
como agora, desembolsou
R$ 515 mil. Seu banco, o
Itaú, doou muito mais: R$ 1
milhão. “Nada muito significante”, disse ela, considerando o quanto se gasta nas
campanhas no Brasil. Em
2010, para arrecadar dinheiro, ela articulou encontros
da candidata com artistas e
a alta sociedade paulistana,
além de ajudar no programa
de governo.
Neste ano, a partir de agora, com Marina assumindo
a cabeça de chapa, tem papel-chave na coordenação-geral da campanha. Como
comparação, mesma função
exerceu Antônio Palocci,
naquele ano, durante campanha da presidenta Dilma
Rousseff. Depois de Dilma
eleita, Palocci virou ministro. O DIA contou com
“a sorte de encontrar um
tempinho” para falar com
a mulher responsável, hoje,
pelos rumos da campanha.
Ela aproveitou o tempo, entre uma reunião e outra, para
atender à reportagem.
Isso porque, segundo pessoas próximas, “está uma
loucura, pois a nova candi-

Foto: Sérgio Lima / Folhapress

ao Congresso lei que dará
autonomia ao Banco Central.
Seus adversários e analistas acusaram-na de estar
a serviço dos interesses dos
bancos, dentre os quais, o

seu. Para ela, “o jogo sujo”,
para atingir sua amiga, só
começou. “E deve piorar,
se Marina se consolidar
mesmo”, previu. A palavra “mesmo” é porque sua
“prudência”, como diz, a faz

lembrar de que “pesquisa é
retrato de momento”. E que,
portanto, “tem de se ter cuidado”. “Não pode deixar-se
levar por euforia. Não é possível ver ainda se esta onda
terá sustentação”, pondera.

Patrimônio de bilhões
O banco do qual Maria
Alice Setúbal é uma das
herdeiras tem patrimônio
de 468 bilhões de dólares
em ativos — dados de 2013
— e seu rendimento, segundo a Econométrica, chega a
16,7%, dando retorno próximo aos 70 bilhões de dólares por ano. Isto faz dele
um dos mais lucrativos, superando o retorno dos bancos americanos, por exemplo. No US Bancorp, que
teve maior rentabilidade em
2013, a taxa não superou os
15,48%.
Ela também é sócia do

Neca, coordenadora do programa de governo de
Marina, garante que os compromissos firmados por
Eduardo Campos serão honrados

data assumiu a campanha já
com tudo em andamento”.
Maria Alice Setúbal, porém,
garante que “os compromissos programáticos” permanecem os mesmos assumidos por Eduardo Campos.
Com fala pausada, transmitindo calma em meio ao

marido, Almeida Prado, em
um hotel na Fazenda Capoava, a poucos quilômetros
de Itu, no interior de São
Paulo. Somados, seus patrimônios a credenciam a
pertencer ao seleto grupo
do 1% mais rico do país.
Ainda assim, é considerada
uma pessoa “modesta” e de
“costume comum”, como
definiu o deputado Miro
Teixeira (Pros), com quem
tentou criar a Rede Sustentabilidade em 2010.
O motivo, de acordo com
a própria Neca, está em ser
hoje a junção das personali-

dades da mãe, Tide, a quem
define como humanista, e
do pai, Olavo, um empreendedor, “no sentido de
empreender bem o que se
propõe a fazer”, explica ela.
“A figura do meu pai foi
muito importante na minha
formação, no meu jeito de
ser”, afirma, lembrando
que ele, um liberal, “afinal,
banqueiro”, nunca a desrespeitou por suas decisões
políticas. “Era capaz de ler
meus livros do curso de
Ciências Sociais, na USP,
para ter o que debater comigo”, revela.

Filhas de mundos distintos,
mas unidas pela educação
Foto: Sérgio Lima / Folhapress

corre-corre, não se altera
nem para responder a críticas as quais considera injustas e fruto de preconceito,
sobre suas declarações à
‘Folha de S.Paulo’, na sexta-feira. Ao jornal, disse que
num possível governo de
Marina será encaminhado

Uma herdeira com
currículo extenso
Para Neca Setúbal, relacioná-la sempre que citada pela imprensa quando
trata de política à herança de Olavo Setúbal, seu
pai, fundador do Banco
Itaú, é preconceito. “Tenho mestrado, doutorado,
sou fundadora do Cenpec
(Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária),
ONG que é referência em
todo no Brasil em educação, tenho passagens pela
Unicef, sou pesquisadora,
tenho livros publicados.
Entretanto, quando parte
da imprensa divulgou, por
exemplo, a notícia de que
Marina escolhera seus coordenadores de campanha,

resumiram meu currículo à
‘herdeira do Itaú’”, reclamou.
Segundo ela, ao se referirem ao seus colegas,
os jornais escreveram por
onde eles passaram ou o
que fizeram. “Faço parte
da família Setúbal, assumo isso com tranquilidade, mas nunca trabalhei no
banco, sempre fiz outras
coisas na vida e, portanto,
não faz muito sentido apenas me relacionar ao Itaú.”
Neca acredita ainda que
seu sobrenome começou a
ser usado para atingir Marina Silva, numa tentativa
de alimentar um preconceito social ao contrário.
“Isso já começou.”

Marina e Neca se conheceram em 2009 pelas mãos de Guilherme Leal, então
candidato a vice da ex-senadora. Desde então, tornaram-se amigas

D

ois mundos distintos. Uma nasceu no
Acre, pobre, trabalhou no seringal, não lia
nem escrevia até os 16 anos.
À outra, bilionária, nunca
faltou nada. Estudou nos
melhores colégios de São
Paulo e na Suíça. Ambas,
nas suas próprias palavras,
‘salvas’ pela educação.
“Um dia a Marina (Silva) me falou algo que me
emocionou. Disse que nos

tornamos amigas porque
fomos contra nossos destinos. Ela, moça pobre do seringal no Acre, teria outros
rumos; e eu, moça rica da
alta sociedade paulistana,
idem. O que nos salvou foi
a educação. A dela, deu-lhe
outra possibilidade. A minha, permitiu-me ver a vida
para além do meu mundo”,
disse, emocionando-se.
A amizade entre as duas
teve início em 2009, pelas

mãos de Guilherme Leal,
um dos donos da Natura, de
quem Neca é amiga desde a
adolescência. Ele pediu que
contribuísse, à época, com
o programa de governo da
candidata, que concorria à
Presidência da República
pelo PV.
“Sua profundidade, carisma e força me foram tão
impactantes”, lembra. Desde então, não se separam.
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Divulgado empresa responsável pela
elaboração de obras de reformas do CAIC

A Prefeitura de Manhuaçu, através da Secretaria
Municipal de Educação realizou processo licitatório
para execução de obras de
reforma na Escola Municipal São Vicente de Paulo
(Caic Manhuaçu). A empresa DNA Engenharia Construtora e Incorporadora
Ltda ficou a cargo do projeto de futuras melhorias na

escola.
De acordo com a secretária de Educação, Gelvania
Marques, serão feitas reformas em toda a estrutura da
escola, visando melhorar o
ambiente para alunos e a
equipe pedagógica e promover a acessibilidade para
pessoas portadoras de necessidades especiais. “É um
prédio construído há muito

Agora em Lajinha!

Festas

tempo e que não apresenta
uma estrutura adequada as
exigências que os estudantes necessitam. Estamos
adaptando o local a realidade educacional, e para isso
vamos reformar a quadra, o
prédio, trocar as janelas e
colocar um novo piso, haverá uma rampa de acesso
para crianças que possuem
necessidade especial”, dis-

se.
Gelvania Marques enfatizou o empenho da Secretaria de Educação em fazer
do CAIC uma escola modelo, assim como aconteceu
com a escola do distrito de
Palmeiras. “Faremos um
trabalho de reforma intenso no CAIC, estávamos
tentando buscar recursos
para sua melhoria desde o
ano passado. Será feita uma
reforma por partes, assim
como aconteceu na Escola
Estadual Monsenhor Gonzalez, a empresa vencedora
da licitação nos garantiu
que será feita dessa maneira, sem a necessidade
de remoção dos alunos. É
mais uma demanda prevista no plano de governo do
Prefeito Nailton Heringer e
vai atender de forma qualificada os alunos, através
dessa iniciativa vamos dar
condições aos professores
e alunos para que possa ser
desenvolvido um trabalho
cada vez eficiente” finalizou.
Para a secretária de Educação, as futuras obras
serão de grande avanço.
“Estamos contentes em
realizar, junto a excelente equipe do CAIC, a ampliação e reforma do local,
é muita responsabilidade
uma obra dessa envergadura e vamos contemplar de
forma positiva as necessidades do CAIC”, finalizou.
Secretaria de
Comunicação Social de
Manhuaçu

Escola Municipal São Vicente de Paulo,
receberá obras de reforma e adequação.
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Flashes do Desfile de 7 de Setembro em Manhuaçu

N

a manhã de domingo, 7 de setembro de
2014, aconteceu o
Desfile Cívico em Manhuaçu, com o tema: “Juventude,
liberdade e fraternidade”.
Participação da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros,
SUAP (Sistema Prisional),
Moto Clube, Banda de Música do 11º BPM, duas bandas
de Música de Mariana MG,

Associação
Presbiteriana
de Assistência Social, Fanfarra de Vila Nova, Guarda
Mirim, Grupo Escoteiro de
Manhuaçu, Projeto Integrar,
APRI Associação de Promoção ao Idoso, Associação do
Movimento Cultural Negro
de Manhuaçu, Academia
Manhuaçuense de Letras, escolas estaduais e municipais,
APAE, Asilo São Vicente

de Paulo, Clubes de Serviços Rotary, Lions, SRE de
Manhuaçu, Loja Maçônica,
que caracterizou-se em uma
grande demonstração de
amor à pátria. 07 de setembro um dos eventos patrióticos mais aguardados e prestigiados pela população.
O desfile começou às 9h
e durou pouco mais de duas
horas, e foi realizado ao lon-

go da Praça 5 de Novembro,
passando pelo palanque das
autoridades municipais e
convidados.
Muitas pessoas prestigiaram o desfile em comemoração ao Dia da Independência, que apresentaram o que
há de melhor dos integrantes
da sociedade manhuaçuense
em diversas modalidades e
também das forças militares.

Dilma diz que não existem suspeitas sobre governo no caso Petrobras
A presidente afirmou que não recebeu, de maneira oficial, informações sobre as
denúncias feitas pelo ex-diretor da Petrobras Paulo Roberto Costa
A presidente Dilma
Rousseff afirmou neste domingo (7) que não
existem suspeitas sobre
seu governo, uma vez que
ninguém ainda foi formalmente acusado na investigação da operação Lava
Jato, da Polícia Federal.
"[Uma reportagem] não
lança suspeita nenhuma
sobre o governo, na medida em que ninguém do
governo foi oficialmente
acusado", disse a petista.
Ela afirmou ainda que não
recebeu, de maneira oficial, informações sobre as
denúncias, em regime de
delação premiada, feitas
pelo ex-diretor da Petrobras Paulo Roberto Costa.
O ex-diretor citou à Po-

lícia Federal os presidentes
do Senado, Renan Calheiros (PMDB), e da Câmara,
Henrique Eduardo Alves
(PMDB), como beneficiários de um esquema de
suborno na Petrobras, segundo a revista Veja. Sem
dar detalhes nem valores, a
revista diz que o ex-diretor
também ligou à propina
o ministro Edison Lobão
(Minas e Energia) e Eduardo Campos, presidenciável
do PSB morto no dia 13 de
agosto em um acidente aéreo em Santos (SP).
O ministro Gilberto Carvalho (Secretaria-Geral da
Presidência) minimizou
no domingo (7) o impacto político das denúncias
feitas pelo ex-diretor da

Petrobras Paulo Roberto
Costa em depoimentos à
Polícia Federal.
Para ele, o que foi publicado até o momento sobre
o caso é "boataria" que
tenta mudar os rumos das
eleições e destacou que o
episódio reforça a necessidade de uma reforma
política.
Na lista do ex-executivo, preso há três meses e
que fez delação premiada para reduzir sua pena,
aparecem o deputado Cândido Vaccarezza (PT-SP)
e o tesoureiro do PT, João
Vaccari Neto, suposto elo
do esquema com o partido.
Alguns citados negaram
participação no esquema,
e outros não se manifes-

taram. As menções de
Costa, acusado de liderar
esquema de desvios na
Petrobras,
repercutiram
de imediato na campanha
presidencial.
A presidente afirmou
que ainda não cobrou explicações de Lobão e voltou a dizer que não tem
informações
concretas
sobre as supostas irregularidades. A petista disse
ainda que caso exista envolvimento de pessoas do
seu governo, ela irá tomar
as medidas necessárias.
"Ao ter os dados eu tomarei todas as providências
cabíveis, tomarei todas
as medidas, inclusive, se
tiver que tomar medidas
mais fortes", concluiu.
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Aécio diz que boa gestão pública de Minas levou
ao reconhecimento do ensino de qualidade

O

candidato à Presidência da República
pela Coligação Muda
Brasil, Aécio Neves, afirmou, na sexta-feira (5/9),
que a gestão qualificada
e a meritocracia na administração de Minas Gerais
são responsáveis pela sua
classificação como o Estado brasileiro com a melhor
educação pública do ensino
fundamental. Pelos dados
do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), Minas lidera na
qualidade da educação tanto
nos primeiros quantos nos
últimos anos do ensino fundamental na rede pública.
Governador de Minas
por oito anos (2003-2010),
Aécio ressaltou que a divulgação dos números deve ter
desagradado ao governo federal, que evita reconhecer
as virtudes das administra-

ções de oposição.
“Minas Gerais está sendo
anunciado hoje, talvez com
algum dissabor para aqueles
que estão no governo federal,
como o Estado que tem a melhor educação pública fundamental entre todos os Estados
brasileiros”, destacou Aécio.
“A boa gestão pública é o
instrumento mais valioso que
temos para melhorar a vida
das pessoas. O esforço que
fizemos em Minas Gerais foi
recompensado.”
Aécio visitou a 37ª Exposição Internacional de
Animais, Máquinas, Implementos e Produtos Agropecuários (Expointer), em
Esteio (RS), na região metropolitana de Porto Alegre.
Desafios
O candidato à Presidência lembrou que Minas não

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

é o Estado mais rico nem
o mais homogêneo. “Ainda temos diferenças muito
grandes no nosso território.
São 853 municípios: temos
o Vale do Jequitinhonha, o
nosso mineiro Mucuri, com
IDH ainda abaixo da média
nacional. Mesmo com tudo
isso, mostramos que, com a
gestão qualificada, a meritocracia no setor público traz
resultados concretos para as
pessoas.”
Aécio estranhou a demora
na divulgação dos dados do
Ideb. “Por alguma razão, o
governo manteve esses dados retidos por mais tempo
do que de costume. Nos últimos anos, eles sempre foram liberados até o final de
agosto”, disse ele, que aproveitou para reforçar o seu
compromisso de dar prioridade à educação no governo
federal.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA - mg
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA Decreto Municipal nº 344, de 28/8/2014. Nomeia
Comissão Municipal de Educação Representativa
da Sociedade e Equipe Técnica para preparação,
organização e elaboração do Plano Decenal Municipal da Educação e dá outras providências. WILLFRIED SAAR, Prefeito Municipal de Conceição de
Ipanema (MG), no uso de suas atribuições legais,
etc., e considerando a recente sanção da Lei nº
13.005, de 29.6.2014 pela Presidenta Dilma Roussef; considerando os termos da EC Nº 59/2009,
que alterou o art. 214 da CF; Considerando o
art. 165, da CF; Considerando os termos da Lei
12.695, de 25.7.2012; Considerando o disposto na
Lei Municipal nº 610, de 30.9.2005; Considerando
o disposto na Lei Municipal nº 688, de 26.4.2010 e
suas alterações e seus decretos regulamentadores
decreta: Art. 1o Fica, por este Decreto, nomeada
a Comissão Municipal de Educação Representativa da Sociedade para, sob a coordenação da
Secretária Municipal de Educação, composta de 7
(sete) membros ou conselheiros efetivos e 7 (sete)
suplentes, para preparar, organizar e elaborar o
Plano Decenal Municipal de Educação do Município de Conceição de Ipanema, composta pelos
seguintes membros titulares e suplentes representando seus respectivos segmentos: I – 4 (quatro)
representantes do Poder Público ou Prestadores
de Serviços, ou seja, da SEMEC (Secretaria Municipal de Educação, Desporto, Lazer e Cultura)
e Rede Estadual de Ensino, a saber: a) Sandra
Aparecida dos Santos Saar, CPF 642.433.706-72,
titular, como representante da SEMEC (Secretaria
Municipal de Educação, Desporto, Lazer e Cultura), com a função de Coordenação da Comissão;
b) 2 (dois) representantes da Rede Municipal de
Ensino do Município de Conceição de Ipanema e
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema e/
ou Poder Executivo a saber: b.1) Helena do Carmo
Jardim Rodrigues, CPF 555.635.036-15professor,
como titular e Maura Lacerda de Oliveira Ramos,
professora, CPF 466.458.296-04, como suplente;
b.2) Kennedy Saar de Oliveira CPF 090.014.94692, titular e Cláudio José Heringer de Oliveira,
CPF 272.590.136-72, como Suplente; c) 1 (um)
representante da Rede Estadual de Ensino, a saber: c.1) Rosiani da Costa Bertolaci Carvalho, CPF
576.422.496-91, Supervisor Escolar, como Titular;
e Cléber Rodrigues de Almeida, CPF 452.253.03668, Professor, como Suplente; c.2) Maria de Lima
Bitencourt Ribeiro CPF 904.544.486-00, representando a S.R.E de Manhuaçu, como titular, com direito a voz, mas sem direito a voto; d) 3 (três) representantes do segmento comunidade escolar ou
comunidade atendida pelo sistema: d.1) Wellington Schimit, CPF 555.754.716-91, como titular; e
Sabrina Bitencourt Ribeiro CPF 056.990.896-59,
como suplente; d.2) Odair José Alves Emidio CPF
056.060.186-75, como titular e Flávia Rodriguês
Prata, CPF 122.160.096-60, como suplente; d.3)
Simone de Assis Teixeira CPF 094.672.687-70,
como Titular, membro do Conselho Tutelar; Adalto Silva, CPF 059.776.806-43, como Suplente e
membro do Conselho Tutelar. §1º As conselheiros
nomeados no inciso I, “a” e I, “c.2” não terão suplentes e, em caso de vaga, os responsáveis por
sua indicação, de ofício ou por provocação da autoridade, farão nova indicação para seus lugares. Art.
2º. No sentido de assegurar a paridade de poder
na Comissão a Coordenadora da Comissão e Secretária Municipal de Educação, Desporto, Lazer
e Cultura, só vota em caso de empate. §1º Qualquer membro do sistema estadual ou municipal de
educação, inclusive aluno ou pai de aluno pode ter
direito a voz e acesso aos trabalhos da Comissão
e Equipe Técnica, desde que organizadamente e
devidamente autorizado pela Coordenação. §2º

Somente os 7 (sete) membros ou conselheiros da
Comissão tem direito a voz e voto nos momentos
de deliberação, com a ressalva do disposto no caput deste artigo para a Coordenação, que só vota
em caso de empate. Art. 3º Fica designada como
Equipe Técnica para assessorar e apoiar todo o
trabalho de elaboração do Plano de que trata este
Decreto os seguintes técnicos: I - Ana Maria Cordeiro Cezário Carvalho CPF 899.449.096-53; II - Ana
Maria Neves de Carvalho, CPF 032.807.066-10;
III - Maria do Amparo Horst Travassos Costa, CPF
290.004.246-15; IV - Cléber Rodrigues de Almeida,
CPF 452.253.036-68, que acumulará também a
função de membro ou conselheiro da Comissão; V Ilma Teixeira Dias Rodrigues, CPF 347.755.526-00.
Art. 4º Tanto a Comissão quanto a Equipe Técnica,
no âmbito da Prefeitura Municipal de Conceição de
Ipanema, poderão nos momentos de execução de
seus trabalhos, se regularmente convocados, afastar de suas funções típicas se autorizados pela Secretaria Municipal de Educação, Desporto, Lazer e
Cultura. Art. 5º As dúvidas e divergências no interior
da Comissão, se não resolvidas no voto ou se originárias de controvérsias jurídicas, poderão ser resolvidas com assessoramento técnico da PROCURADORIA GERAL DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA
e através de recurso ao Prefeito Municipal. Art. 6º
A Secretária Municipal de Educação, Desporto, Lazer e Cultura poderá adotar os atos necessários ao
bom funcionamento da Comissão e Equipe Técnica
e para a consecução dos objetivos definidos. Art. 7º
O prazo de funcionamento da Comissão e Equipe
Técnica é de até 6 (seis) meses podendo ser prorrogado de acordo com o calendário articulado com
os demais sistemas de ensino. Art. 8o Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Art. 9º
Revogam-se disposições em contrário. Gabinete do
Prefeito, 28/8/2014. Wilfried Saar, Prefeito do Município de Conceição de Ipanema
Sandra Saar, Secretaria Municipal de Educação, Desporto, Lazer e Cultura.
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA –
Ato de Homologação – Extrato - PROCESSO
ADMINISTRATIVO DO PLPP. Nº. 0038-00040009-2014. Ficam os interessados intimados da
homologação do certame que adjudicou o objeto a
ÉCIO DE ARANTES - ME, CNPJ: 26.264.226/000193. CONCEIÇÃO DE IPANEMA , 05/9/2014.Willfried Saar, Prefeito Municipal.
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA – Extrato de Contrato - PROCESSO ADMINISTRATIVO DO PLTP. Nº. 0029-0004-0004-2014.Contrato nº
004/2014. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL
DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA. Contratado: CTRO
CONSTRUTORA LTDA – ME. Objeto: de acordo
com o Edital, Valor: R$:74.198,34 Dotação Orçamentária: 0206012678200501047449051 F: 272. 12.400.
Vigência: 60 dias. CONCEIÇÃO DE IPANEMA ,
05/9/2014.Willfried Saar, Prefeito Municipal.
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA
– Extrato de Contrato - PROCESSO ADMINISTRATIVO DO PLTP. Nº. 0028-0004-0003-2014.
Contrato nº 003/2014. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA. Contratado: AGIO CONSTRUÇOES LTDA,
CNPJ:11.654.582/0001-46. Objeto: de acordo com
o Edital, Valor: R$:284.403,90 Dotação Orçamentária: 0206011545200431037449051 F: 220. 12.400.
Vigência: 60 dias. CONCEIÇÃO DE IPANEMA ,
05/9/2014.Willfried Saar, Prefeito Municipal.

MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA Decreto Municipal nº 342, de 12.8.2014. Designa
comissão para processo administrativo de apuração de responsabilidade sobre multa de trânsito
incidente sobre veículo do Município de Conceição
de Ipanema e dá outras providências. O Prefeito Municipal de Conceição de Ipanema (MG), no
uso de suas atribuições legais, etc., decreta: Art.
1o Ficam designados os servidores Eliane Pereira
Dutra, CPF 027145486-52, ocupante do cargo de
Técnico em Enfermagem, Maria da Penha Mascarenhas, CPF 666762406-10, ocupante do cargo de Professora P3A e Cláudio José Heringer de
Oliveira, CPF 272590136-72, Chefe de Gabinete,
com poderes para conduzir processos administrativos destinados a apurar responsabilidades sobre
multas de trânsito incidentes sobre veículos do
Município de Conceição de Ipanema, fundos e secretarias. Art. 2º Fica, por este Decreto, delegado
poderes aos secretários municipais para baixarem
portarias instauradoras dos processos administrativos a que se refere o art. 1º deste Decreto, devendo
ser fixado de forma clara o objeto de cada procedimento. Art. 3º O secretário municipal tem o prazo
de 15 (quinze) dias após tomar conhecimento da
multa de trânsito para instaurar processo administrativo destinado a esclarecer se o condutor teve
ou não sobre ela responsabilidade. Art. 4º Para o
processamento e apuração das responsabilidades
sobre o estoque de multas de trânsito existentes no
momento fica autorizado aos servidores ocupantes
de cargo efetivo a se ausentarem de seus cargos,
mediante solicitação direta à secretária respectiva,
que providenciará forma de substituição temporária
nos dias de reuniões ou até na hipótese de diversas reuniões seguidas, trabalhando em conjunto
com o Departamento de Recursos Humanos. Art.
5º A comissão criada por este decreto será presidida por Maria da Penha Mascarenhas e terá o apoio
do Diretor de Controle interno do Município de Conceição de Ipanema. Art. 6º Fica autorizada a presente Comissão a retomar e finalizar os processos
administrativos instaurados pelo Decreto Municipal
nº 130, de 25.1.2011, Decreto Municipal nº 131, de
25.1.2011, Decreto Municipal nº 132, de 25.1.2011,
Decreto Municipal nº 133, de 25.1.2011, Decreto
Municipal nº 134, de 25.1.2011, com as alterações
por eles sofridas através dos Decretos Municipais
de números 143, de 28/2/2011, 144, de 28/2/2011,
145, de 28/2/2011, 146, de 28/2/2011, e 147, de
28/2/2011, não concluídos pela Comissão anterior.
Parágrafo único. Os atos adotados pela comissão
anterior deverão ser repetidos para assegurar aos
processados o mais amplo direito de defesa possível. Art. 7º As conclusões da Comissão em relação
a cada processo Administrativo deverá ser publicada na imprensa oficial do Município de Conceição
de Ipanema regularmente contratada. Art. 8º Os
secretários municipais podem expedir instruções e
orientações para que os fins deste decreto sejam
alcançados. Art. 9º Cabe ao Departamento de Controle Interno acompanhar e fiscalizar o cumprimento das determinações contidas neste Decreto. Art.
10. O prazo de vigência desta Comissão é de um
ano a contar de sua publicação. Art. 11. A comissão, através de seu Presidente, poderá requisitar
documentos e pareceres que entender necessários
à Procuradoria Geral de Conceição de Ipanema, à
Assessoria Jurídica e pareceres técnicos, quando
for o caso. Art. 12. Este decreto entra em vigor na
data de sua publicação. Art. 13. Revogam-se as
disposições em contrário. Gabinete do Prefeito,
12.8.2014. Wilfried Saar,
Prefeito do Município de Conceição de Ipanema.
Cinthia de Carvalho Saar, SEMAF (Secretaria Municipal de Administração e Finanças).

9 de setembro / 2014

acesse: www.jm1.com.br

11

Maurício Júnior defende permanência de quebra-molas na BR-116

O Presidente da Câmara de
Manhuaçu, Maurício Júnior,
defendeu mais uma vez, durante sessão ordinária realizada
nesta Quinta-feira, 04, a necessidade de haver quebra-molas
nos distritos, onde permeia
o asfalto da BR-116. Recentemente, a Procuradoria da
República encaminhou ofício
à Câmara de Vereadores a respeito de estudos de adequação
de quebra-molas na rodovia.
Dado o conhecimento do teor
desta comunicação aos vereadores, com leitura em plenário,
Maurício Júnior apresentou alguns questionamentos e anunciou que encaminhará novo
ofício aos órgãos competentes.
Na região, a colocação de
quebra-molas, na maioria das
vezes por iniciativa da própria
comunidade, tem sido sinônimo de salvamento de vidas

(como ocorreu no km 596, da
BR-116, em trecho que, após
repetidas tragédias, teve índice
de acidentes drasticamente reduzido depois que moradores
construíram quebra-molas).
Situações semelhantes, envolvendo iniciativas populares
ocorreram nos distritos e o
número de acidentes também
caiu nestes locais. Conhecedores deste clamor da população
por segurança nas rodovias, os
vereadores de Manhuaçu cobram providências do governo
e acompanham atentamente as
decisões tomadas pelo DNIT
quanto à questão.
Desde o início da Legislatura, no ano passado, o Presidente Maurício Junior prioriza
este assunto, tanto no que diz
respeito aos quebra-molas,
quanto às passarelas - na cidade e nos distritos - juntamente

UBA E MAIS UM SOÇAITE

A

UBA (União Bancária
Atlética) realiza mais
um campeonato Soçaite contando com seis equipes
sendo elas MARINHO ESPORTES, CASA DO PINTOR,
ACQUAZUL, S.O.S CELULAR, PANORAMA E 3 CORAÇÕES. A coordenação da
competição é de Saulo Delano
Durães Garcia presidente da
UBA, André Pimentel Campos
Diretor de Esportes e Rodrigo
Pereira de Oliveira que é professor de Educação Física, os
jogos serão realizados as Quintas Feiras e no Sábado. O número permitido para Categoria
Livre é de 7 (sete) jogadores
de linha e 1 (um) no gol e para
iniciar uma partida deverá ter a
equipe um número mínimo de
cinco jogadores, quatro de linha e um goleiro. A tabela de

jogos já foi divulgada e estaremos divulgando todos os jogos
a partir da segunda rodada que
terá como atração no dia 11
de Setembro os seguintes jogos todos no campo da UBA:
19:30 CASA DO PINTOR x
SOS CELULAR; 20:30 3 CORAÇÕES x ACQUAZIL e as
15 horas do dia 13 MARINHO
ESPORTES x PANORAMA
SILK, também no dia 13 a segunda rodada contará com o
jogo entre SOS CELULAR x 3
CORAÇÕES.
Cada partida terá duração
de cinquenta minutos divididos em dois tempos de vinte e
cinco com intervalo de cinco
minutos. Ao desportista que
queira acompanhar na íntegra
todo o desenrolar da competição, poderá acessar o site www.
ubaclube.com.br.

com demais vereadores. “Dei
conhecimento ao plenário do
Ofício que recebi do Procurador da República em Manhuaçu, tratando da situação
dos quebra-molas. Os distritos
de Vilanova, São Pedro do
Avaí e Dom Correa instalaram
quebra-molas, e, o DNIT queria retirá-los. No entanto, houve pressão popular, e, graças a
Deus, com esta iniciativa, nós
vereadores conseguimos frear
esta atitude do DNIT. Fizemos
então um pedido penhorado de
que estes quebra-molas somente sejam retirados se outros forem colocados, de acordo com
estudo técnico. Agora, temos
uma confirmação do Superintendente do DNIT, em Minas
Gerais, de que estão sendo feitos estudos de viabilização de
implantação de novos quebra-molas, em São Pedro do Avaí

e em Dom Correa, mas, este
ofício não mencionou a comunidade de Vilanova. Então, fiz
um novo ofício, que será encaminhado ao Procurador da República e ao Superintendente
do DNIT, para que este distrito
seja incluído. Temos problemas
seríssimos com acidentes em
Vilanova. Enfim, os quebra-molas nestes locais são uma
necessidade, e, a Câmara Municipal, por meio de todos os
vereadores, notadamente nossos colegas dos distritos, não
aceita substituição dos mesmos
por lombada eletrônica, pura e
simplesmente. Nós queremos e
precisamos de quebra-molas. É
a sociedade que cobra, e, nós
nos colocamos, como sempre,
ao lado da população”, esclareceu Maurício Júnior.
(Ass. de Comunicação –
Câmara M. de Manhuaçu)
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CANTINHO DE FÉ
por

Pr. João Soares
da Fonseca

Citações
Citações
Sábias
Sábias
Não declares que as
estrelas estão mortas
só porque o céu está
nublado.
(Provérbio árabe).
Os homens que tentam
fazer algo e falham são
infinitamente melhores
do que aqueles que
tentam fazer nada e
conseguem.
(Lloyd Jones)
O importante não é
aquilo que fazem de
nós, mas o que nós
mesmos fazemos do
que os outros fazem de
nós. (Jean-Paul Sartre)
Nunca fique implorando por aquilo que você
tem o poder de obter.
(Miguel de Cervantes)
Não existe comparação entre aquilo que
é perdido por não se
obter êxito e aquilo que
é perdido por não se
tentar. (Francis Bacon)
Onde você está não
tem metade da importância se comparado
para onde você está
indo. (Autor desconhecido)
Não se devem ajudar
as pessoas fazendo por
elas o que devem fazer
por si próprias.
(Abraham Lincoln)
Quem mata o tempo
não é assassino, mas
sim suicida.
(Millor Fernandes)

Tratamento do
câncer de pele
Quais as novidades no diagnóstico e
tratamento do câncer de pele?
Uma novidade em diagnóstico é a microscopia confocal, método de imagem que pode
ajudar na detecção de algumas formas de
câncer de pele. Já em relação ao tratamento existem novas drogas para o melanoma
maligno metastático, prescritas pelo oncologista clínico, não por um oncodermatologista. Outra novidade, mas ainda indisponível
no Brasil, é o ingenol-mebutate – medicamento de uso tópico para queratoses actínicas, que são lesões de pele pré-cancerosas.
O exame clínico e a cirurgia continuam
sendo, respectivamente, as opções mais
comuns no diagnóstico e tratamento do
câncer de pele?
Existem diferentes tipos de câncer de pele
e as condutas podem ser diferentes para eles.
Muitas vezes o diagnóstico é clínico, feito
no exame físico realizado pelo dermatologista. A dermatoscopia e o mapeamento de
nevos ainda são de extrema importância na
detecção de pintas suspeitas e do melanoma
maligno. Na suspeita de lesão cancerosa, o
exame anatomopatológico é fundamental.
Quais as opções de tratamento?
Na maioria dos casos a cirurgia é indicada, muitas vezes com anestesia local e realizada em ambiente ambulatorial. A eficácia
do procedimento é alta e o risco de recidiva
é baixo. O tempo de recuperação dependerá
da área e extensão submetida ao procedimento cirúrgico.
A cirurgia micrográfica de Mohs é utilizada para algumas formas e localizações de
câncer de pele. Outra opção é o tratamento
tópico, mais adequado para formas superficiais da doença e lesões pré-cancerosas. Há

também a criocirurgia e a terapia fotodinâmica, um método não cirúrgico com execelente resultado e indicado apenas para algumas formas de câncer de pele e de lesões
pré-cancerosas.
Nos casos mais graves, com acometimento de outros órgãos (metástase), o tratamento deve ser realizado em conjunto com um
oncologista clínico.
Quais as chances de cura de um câncer
de pele diagnosticado em estadio inicial e
avançado?
Depende de qual tipo de câncer de pele,
mas geralmente, quando diagnosticado precocemente a chance de cura é altíssima, próxima de 100%.
Quais os fatores de risco?
Antecedente pessoal ou familiar, exposição ao sol, indivíduos com peles mais claras e que se queimam com muita facilidade,
uso de câmaras de bronzeamento artificial
são alguns fatores de risco. O importante
é ressaltarmos a prevenção: uso de roupas,
protetor solar com FPS (fator de proteção)
mínimo 30 e com proteção anti-UVA e UVB
e evitar a exposição solar entre 10 e 15h.
Quais regiões do corpo são mais suscetíveis ao câncer de pele?
Áreas mais suscetiveis são as expostas ao
sol, mas na verdade qualquer região do corpo pode ser acometida pela doença. Existem
casos de câncer de pele, por exemplo, na
planta do pé e região genital – locais não
expostos ao sol.

Um amigo se faz
rapidamente; já a
amizade é um fruto que
amadurece lentamente.
(Aristóteles)
A parte que ignoramos
é muito maior que
tudo quanto sabemos.
(Platão)
Dificilmente encontramos pessoas de
bom senso a não ser
aquelas que concordam
conosco.
(La Rochefoucauld)

Dependência ou morte

Naquele sábado à tarde, 7 de setembro de 1822,
(sabemos a história), Dom Pedro I desembainhou a
espada e deu um grito tão forte, que foi ouvido do
outro lado do Atlântico: “Independência ou Morte”.
Graças a Deus, prevaleceu a independência, ficando
o Brasil livre e separado do jugo português. Uma
nova nação nascia ali, às margens do rio Ipiranga,
em São Paulo.
No plano político, é importante, é imperativo, é
imprescindível que as nações tenham o direito de se
autogovernar. Na vida espiritual, entretanto, se dá
justamente o contrário. Porque no dia em que resolve independer-se de Deus, o homem está cavando a
sua própria sepultura moral e espiritual.
Dependemos de Deus para sermos concebidos,
para nascer, crescer e até para morrer. É uma ignorância tentar não depender de Deus. Mais que isso: é
uma tragédia! A história humana está repleta de momentos tempestuosos que a humanidade enfrentou,
justamente por pretender expurgar Deus da consciência, do coração e do comportamento do homem.
A vontade de Deus é que o homem esteja unido a
ele. E Deus tem feito tudo o que é preciso fazer para
trazer o homem para junto do seu coração. Pois só aí
é que o homem experimentará a paz consigo, com o
seu próximo e com o próprio Deus. No entanto, a teimosia humana faz com que muitos rejeitem o acordo
de paz proposto pelo “Príncipe da Paz”. E o resultado
está aí, à vista de todos: “o caos nosso de cada dia”,
como dizia um nosso humorista brasileiro.
O Senhor disse ao povo de Israel: “Olhai para
mim, e sereis salvos, vós, todos os termos da terra;
porque eu sou Deus, e não há outro” (Is 45.22).
O ato mais estúpido do único animal racional é
olhar para cima e gritar para o único Deus: “Independência ou morte”, porque certamente morrerá.
Não há outro Deus! Amigo, escolha depender de
Deus. Isso, sim, é que é viver!

Fonte: Dr. Beni Grinblat, dermatologista do Núcelo de Oncologia Cutânea
- CRM:84426

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE

O futuro é um labirinto
para quem não sabe o
que quer.
Por sabedoria entendo
a arte de tornar a vida
mais agradável e feliz
possível.
(Arthur
Schopenhauer)

jsfonseca@pibrj.org.br

BOLO DE MILHO VERDE
Material usado:
3 espigas de milho verde (mais duras), 3 ovos
inteiros, 4 colheres (sopa)
de farinha de trigo, 2 copos (copo de requeijão)
de leite, 2 copos (copo de
requeijão) mais rasos de
acúçar, 1 copo de queijo
Minas ralado, 2 colheres (sopa) de margarina,
1 pitada de sal, 1 colher
(sobremesa) de pó royal.
Modo de fazer:
Bater no liquidificador o milho
debulhado com o leite e colocar os

outros ingredientes a seguir. Bater
novamente e despejar em forma untada e polvilhada com farinha de trigo (forma de buraco). O forno deve
ser quente.

ACADEMIA
KOMEIKAN

Rua Vicente de
Paula Reis, 23
Bairro São Jorge
(ao lado da Retífica)
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Policial rodoviário federal é condenado por corrupção

Manhuaçu. O Ministério Público Federal (MPF)
obteve a condenação do policial rodoviário federal Lásaro Daniel Rosa Dias pelo
crime de corrupção passiva,
previsto no artigo 317 do
Código Penal (“Solicitar ou
receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função
ou antes de assumi-la, mas
em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa
de tal vantagem”). Ele terá
de cumprir pena de 4 anos e
6 meses de prisão, além de
pagar multa no valor de R$
36.784,80.
A Justiça Federal também
decretou a perda do cargo
público exercido pelo condenado, o que deverá ocorrer a partir do trânsito em
julgado da sentença.

Esta é a terceira condenação de Lásaro Daniel
Rosa Dias, todas por crimes cometidos no exercício de suas funções de
policial rodoviário federal.
Na ação penal nº 147473.2013.4.01.3819, ele foi
condenado a 4 anos e 2 meses de prisão pelos crimes de
associação criminosa e corrupção passiva. A sentença
também determinou o seu
afastamento das atividades
funcionais. Na ação penal
2188-33.2013.4.01.3819,
ele recebeu pena de 5 anos
e 4 meses de prisão pelo crime de extorsão.
Desta vez, a denúncia do
Ministério Público Federal narrou fatos ocorridos
no dia 17 de setembro de
2005, quando, no exercício
de fiscalização de rotina na

BR-116, no município de
Caratinga, região Sudeste
de Minas Gerais, o acusado
parou um ônibus de turismo
que seguia de Ipatinga/MG
para a cidade do Rio de Janeiro. Alegando ter encontrado supostas irregularidades no tacógrafo e no seguro
do veículo, o policial disse
ao motorista que para liberar o ônibus naquelas condições ele teria de receber
uma quantia de mil reais. O
motorista se negou a pagar
o valor solicitado, porque só
possuía R$ 70,00 na carteira, e acabou tendo o veículo
retido.
Posteriormente, o proprietário da empresa de
transporte coletivo procurou
a Corregedoria da Polícia
Rodoviária Federal e denunciou o ocorrido.

O crime foi registrado na
madrugada de terça-feira
(02/09), por volta das 03h. O
corpo do jovem Warley Vinicius da Silva Souza, de 23
anos, foi encontrado caído
em frente a uma residência
da Travessa Cristo Redentor,
no bairro SANTA CRUZ,
em Caratinga.
A vítima chegou a ser
socorrida pela equipe do
Grupamento de Bombeiros
Civil de Caratinga e encaminhada ao Pronto Atendimento Municipal, porém,
segundo a equipe médica da
unidade de saúde, o jovem
já chegou sem sinais vitais.
Foram feitos os procedi-

mentos de reanimação, mas
sem êxito.
Os bombeiros foram
acionados por moradores
das imediações que viram
o corpo do jovem no chão.
Ele tinha diversas lesões na
cabeça provocadas por um
instrumento contundente.
Segundo a equipe dos bombeiros, próximo ao corpo da
vítima foi visualizada uma
pedra (paralelepípedo), o
possível instrumento do
crime, entretanto, quando
a Polícia foi até ao local, a
mesma não estava mais lá.
Os familiares do jovem
morador da rua Muriaé
foram comunicados e re-

conheceram o corpo da
vítima. Os policiais foram
informados pelo pai da vítima, Adão Geraldo de Souza,
que o filho estava envolvido
no tráfico de drogas. O caso
segue em investigação, a
Polícia segue em rastreamento em busca de identificar autor(es), bem como a
motivação do crime.
Junto ao corpo do jovem
foram encontrados sua carteira, sem nada no interior,
e o seu aparelho de telefone
celular. O jovem já tinha
passagens pela Polícia e era
conhecido pelo apelido "De
menor".
Super Canal

sete de setembro quando foi
atropelado pelo caminhão de
produtos Plinc, placa HBN8971 de Coronel Fabriciano.
As causas do acidente estão sendo apuradas. O corpo
ainda se encontra no local
aguardando a chegada da
perícia.
IpanemaNews

Um incêndio de grandes proporções tomou conta do depósito de uma loja de móveis no
centro de Matipó na manhã de
terça-feira (02/09). Um caminhão pipa da prefeitura ajuda
na tentativa de controlar o fogo.
A energia do centro da cidade
foi cortada para evitar curtos.
As primeiras informações
dão conta de que a origem do
fogo teria sido um curto na
caixa de distribuição que fica
na rampa de acesso ao depósito
da loja. A fumaça tomou conta
do prédio todo.
A Polícia Militar auxiliou
moradores e veículos do município no rescaldo. O Corpo
de Bombeiros de Manhuaçu
também foi acionado.
Uma grande nuvem de fumaça tomou conta da Av. João
Mendes de Magalhães. Além
da Rede Mega (Mobiliadora
Santa Clara), também funciona
no mesmo prédio uma clínica
odontológica.
Vários populares ajudaram

Na sentença, o magistrado
ressaltou que a gravidade da
conduta do acusado decorre
do abuso de poder e da violação do dever inerente ao
cargo de policial, eis que o
crime foi cometido “no exercício das funções de proteção
à comunidade e fiscalização
das rodovias federais”.
Por isso, ao fixar a pena,
o juiz considerou que as circunstâncias e consequências
do crime indicavam a necessidade de majoração da
pena-base [que, segundo o
artigo 317 do Código Penal
é de apenas 2 anos] em 2
anos e 6 meses, o que levou
a pena definitiva ao patamar
de 4 anos e 6 meses.
O acusado poderá recorrer da sentença em liberdade. (Ação Penal nº 160230.2012.4.01.3819)

Jovem de 23 anos é assassinado em Caratinga

U

Dois jovens assaltaram
a padaria Casa do Pão,
no Coqueiro, na noite de
quarta feira, 03/09. Eles
levaram cerca de 600 reais em uma ação que durou menos de 30 segundos.
A Polícia Militar já identificou os dois envolvidos.
Um deles de 15 anos, que
já possui várias passagens

pela polícia por roubos e
furtos. O outro tem 18 anos.
As câmeras de segurança da
padaria filmaram toda a ação.
Eles chegaram armados no
caixa, agrediram a funcionária e pegaram o DINHEIRO.
Apesar do rastreamento e da
identificação, os dois envolvidos ainda não foram localizados.

O 11º Batalhão de Polícia
Militar de Manhuaçu terá
um novo comandante nos
próximos dias. De acordo
com informações, o ato de
designação determinando
mudanças em comandos de
todo o estado de Minas Gerais foi publicado no final da
tarde de quinta-feira (04/09).
O atual comandante do 11º
BPM, tenente-coronel WandersonSantiago, vai para o
quadro deoficiais da reserva
depois de trinta anos dedicados
à Polícia Militar. Ele será substituído pelo tenente-coronel
Sérvio Túlio Mariano Salazar.
Ainda não há definições
da cerimônia da passagem
de comando, mas a definição
do novo comandante repercutiu muito bem na cidade.
O Tenente-Coronel Sérvio Túlio Mariano Salazar
é natural de Manhuaçu, já
comandou o policiamento
na cidade, foi comandante

da 178ª Companhia Especial
PM de Coronel Fabriciano
e foi subcomandante do 11º
BPM entre 2011 e o início desse ano.
Desde fevereiro, ele estava no comando da 12°
Companhia de Missões Especiais, sediada em Ipatinga,
no Vale do Aço.

Tenente-coronel Sérvio será o
novo comandante do 11º BPM

Tragédia: ciclista morre Incêndio destroi depósito
de loja em Matipó
atropelado por
caminhão em Ipanema

m homem foi atropelado por um caminhão na manhã deste
sábado, 6, na rua ao lado da
igreja matriz em Ipanema.
Segundo as primeiras informações, o homem, que
ainda não teve sua identidade divulgada, seguia de
bicicleta sentido avenida

Padaria é assaltada
no Coqueiro

no combate ao incêndio e dezenas de curiosos acompanham o
desfecho.
Um morador do apartamento do segundo andar, ficou ferido após pular da varanda sobre
o telhado de um predio vizinho.
Ele foi socorrido ao hospital de
Matipó com queimaduras leves
e escoriações.
A PM com a ajuda de populares e o uso de uma escada auxiliou na retirada de moradores
que ainda estavam no prédio.
No imóvel, funcionam, além
da loja de moveis, uma sorveteria, uma clinica odontologica e
apartamentos residenciais.
De acordo com o Sargento Freitas, Comandante do
Pelotão do Corpo de Bombeiros de Manhuaçu, as causas do incendio ainda serão
apuradas. Ainda será realizado
um trabalho de vistoria na estrutura do prédio por um engenheiro para avaliar os danos
causados pelas chamas.
IpanemaNews
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ENTRETENIMENTO
Interesseira
O pai acaba de perder o seu sócio e a filha
interessada em colocar o mala do marido no
lugar do falecido, entra no escritório do pai e
indaga sem rodeios:
- Pai, por que você não coloca meu marido
no lugar do seu sócio que acabou de falecer?
O pai responde de pronto:
- Conversa com o pessoal da funerária. Por
mim tudo bem.

Lógica
O garoto apanha da vizinha, e a mãe furiosa
foi tomar satisfação.
- Por que a senhora bateu no meu filho?
- Ele foi mal-educado e me chamou de gorda.
- E a senhora acha que vai emagrecer batendo nele?

Emergência
Um eletricista vai até a UTI de um hospital
e olha para os pacientes ligados a diversos tipos de aparelhos e lhes diz:
- Respirem fundo, vou mudar o fusível.

sete erros

Sonhos
No consultório:
- Doutor, todas as noites eu vejo crocodilos
azuis.
- Você já viu um psicólogo?
- Não, não. Só crocodilos azuis.

Já era
O jovem funcionário em seu primeiro dia
naquela grande empresa estava saindo do escritório quando vê o presidente da empresa em
frente à máquina de picotar papéis, com um
documento na mão.
- Por favor – diz o presidente – isto é muito importante e minha secretária já saiu. Você
sabe como funciona este troço?
- Claro – responde o rapaz -, querendo agradar. Ele então liga a máquina, enfia o documento e aperta o botão.
- Excelente! – Agradece o presidente – Eu
preciso só de duas cópias!

Esquerdo e direito
O portuguesinho voltou da aula todo feliz e
foi logo dizendo pro pai:
- Pai, hoje eu aprendi qual é o braço esquerdo.
- Qual é?
- Esse (mostrando o braço esquerdo)
- E o direito?
- Vou aprender amanhã!

Troca de lugar
Um portuga estava sozinho num ônibus sob
uma goteira. O motorista vendo a agonia do
pobre desprovido de inteligência diz:
- Por que é que não trocas de lugar?
- Mas Jisus! Trocar com quem?

Sem ajuda
A professora entusiasmada elogia a redação
de Mariazinha:
- Está ótima! Não terá havido alguma ajuda?
- Não senhora, minha irmã a escreveu sozinha.

Moribundo mineiro
O velhinho está nas últimas. O padre ao seu
lado para dar-lhe a extrema unção. Ele lhe diz
ao ouvido:
- Antes de morrer, reafirme sua fé em nosso
Senhor Jesus Cristo e renegue o demônio.
Mas o velhinho fica quieto. O padre pergunta:
- Por que você não quer renegar o demônio?
- Enquanto eu não souber para onde eu vou,
não quero ficar mal com ninguém!

CURIOSIDADES
SEXTA-FEIRA 13 - Essa crendice
de azar na sexta-feira que cai num dia
13 é a mais popular entre os cristãos.
Explica-se: Jesus Cristo foi crucificado numa sexta-feira e, na sua última
ceia, havia 13 pessoas à mesa. Antes
disso, porém, existem 2 versões que
provêm de 2 lendas da mitologia nórdica. Na primeira delas, conta-se que
houve um banquete e 12 deuses foram
convidados. Loki, espírito do mal e da
discórdia, apareceu sem ser chamado
e armou uma briga que terminou com
a morte de Balder, o favorito dos deuses. Daí veio a crendice de que convidar 13 pessoas para um jantar era desgraça na certa. Segundo outra lenda,
a deusa do amor e da beleza era Friga
(que deu origem a friadagr, sexta-fei-

ra). Quando as tribos nórdicas e alemãs se converteram ao cristianismo,
a lenda transformou Friga em bruxa.
Como vingança, ela passou a se reunir
todas as sextas com outras 11 bruxas
e o demônio. Os 13 ficavam rogando
pragas aos humanos.
BATER NA MADEIRA - Sabia
que o hábito de bater na madeira
para afugentar a má sorte tem origem ancestral? As árvores eram reverenciadas como elementos sagrados,
uma espécie de ligação entre o céu
e terra, e, além disso, como morada
dos deuses. Assim, para penitenciar-se de culpas ou para invocar a divindade, os antigos batiam nas árvores.
O costume se estendeu depois para
qualquer objeto de madeira.

HORÓSCOPO
Astrológica por Claudia Vannini

VIRGEM – DE 23/8 A 22/9: Se houver algum
desafio ou motivo para superação, pode esperar que
o aspecto entre Sol e Plutão, dará o empurrãozinho
para encarar desafios, desde os pequenos até os
grandes, em especial, na vida profissional. Há uma sensação de maior
controle e poder, porém é preciso coragem.
BENS E FINANÇAS: aproveite que o Sol lhe brinda com maior
clarividência e determinação para colocar o trilho nos eixos e fazer
os ajustes necessários para equilibrar dívidas mais longas com a
vontade de fazer novas.
ÁRIES – DE 21/3 A 20/4: Bom período para fazer fluir planos e
pequenas ações cotidianas. Cuidado para não desperdiçar oportunidades, pois algumas podem ajudar futuramente, porém avalie o que
for melhor para você. Momento de progresso e avanços significativos.
BENS E FINANÇAS: com o posicionamento de Mercúrio em Libra,
é bom estar disposta a estabelecer diálogos e acertar parcerias com
empresas ou pessoas físicas. Avalie as finanças e se for realizar
investimentos, pense bem no período entre 4 e 6 de setembro para
não levar gato por lebre.
TOURO – DE 21/4 A 20/5: Mesmo que o período ainda seja de
afirmação em situações usuais do cotidiano, principalmente na área do
trabalho, as respostas que os taurinos já têm só servem de incentivo
para conseguir superar pequenos desafios. Confiança e determinação!
BENS E FINANÇAS: momento bem interessante para receber
somas financeiras ou obter, de certa forma, alguma vantagem em negócios. Sua projeção pode ser decisiva para o sucesso desse período.
GÊMEOS – DE 21/5 A 20/6: As oportunidades batem a sua porta
e ao mesmo tempo você está conseguindo chamar atenção com o
resultado de esforços que lhe darão boas recompensas, talvez não
agora, mas depois de um tempo. Não esqueça que sua base familiar
será importante agora.
BENS E FINANÇAS: um ótimo momento para acertar determinadas
coisas dentro de casa, sobretudo quanto à funcionalidade. Debates
sobre bens, finanças, reformas, heranças, têm maior importância.
Atingir o equilíbrio entre tudo é uma arte não impossível.
CÂNCER – DE 21/6 A 22/7: O período está bem interessante para
rever situações da vida, sobretudo para melhorar a fluidez do dia-a-dia. Atingir o equilíbrio entre o que deve ser feito e o que poderia
ser alterado, pode até ser um dilema, no entanto observe bem suas
convicções antes de um sim ou não.
BENS E FINANÇAS: o lema equilíbrio atinge também os bens.
Qualquer atitude nesse sentido que não esteja permeada pelo equilíbrio pode se tornar um tormento e ao final ter de remediar. A questão
é controlar a ansiedade e decidir com calma e elegância.
LEÃO – DE 23/7 A 22/8
Nem é preciso ratificar que a energia do momento pode fazer você
criar importantes diferenciais para fazer a diferença no ambiente de
trabalho. Pelo menos confiança não falta para atingir objetivos mediatos e imediatos. Acredite e faça a diferença.
BENS E FINANÇAS: há um sentimento maior para colher resultados, sobretudo porque há maior senso de praticidade e objetividade
na relação entre gastos e recebimentos financeiros. O momento não
é para “viajar na maionese” e sim de encarar fatos e desafios.
LIBRA – DE 23/9 A 22/10: Seria interessante neste período realizar
uma análise sobre o que deu e o que não deu certo nos últimos dez
meses. Tal reflexão será bem interessante e poderá fazer com que
se consiga chegar a novas conclusões sobre sua vida em relação a
dos outros.
BENS E FINANÇAS: se o importante é decidir, agora você está
com a faca e o queijo na mão para buscar soluções mais estratégicas,
no sentido de se promover um produto, por exemplo, ou desenvolver
nova ação que poderá atrair dividendos.
ESCORPIÃO – DE 23/10 A 21/11: Este período, principalmente os
primeiros quinze dias, serão promissores para novas descobertas. No
campo dos estudos e do conhecimento das redes sociais têm destaque agora. Até o lado emocional e intuitivo estarão em evidencia e
provocando pensamentos e alterando pontos de vista.
BENS E FINANÇAS: duas situações bem interessantes podem
ajudar a lhe dar destaque neste período: uma é a comunicação, pois
esta poderá ajudar na projeção de um produto ou de uma marca. A
outra é a rede social que poderá atrair investimentos e até dividendos
inesperados.
SAGITÁRIO – DE 22/11 A 21/11: O período está bom para desenvolver planos e discutir sobre projetos de forma geral. Aproveite para
dar o recado porque a comunicação está favorecida e poderá ajudar
na condução de planos e estratégias. No caso, é preciso somente
saber otimizar tempo e tarefas.
BENS E FINANÇAS: bom para ratificar seu papel de líder, conduzir
questões burocráticas, estabelecimento e o cumprimento de tarefas
que interferirão possivelmente na entrada de financeiro. Bom momento
para expandir. Cuidado antes de assinar documentos.
CAPRICÓRNIO – DE 22/12 A 20/1: Momento de expansão. É a
hora de colocar em prática, planos porque com o posicionamento
do Sol há maior incentivo para buscar respostas a dúvidas que
emperravam ações. Não é o momento de improvisos e sim para
focar em objetivos.
BENS E FINANÇAS: chega o momento de fazer a triagem no que
pode ou não dar certo do ponto de vista financeiro ou palpável. Se
for o caso de buscar novas soluções e até alternativas, por que não?
Período de ampliação de horizontes.
AQUÁRIO – DE 21/1 A 19/2: O período é de colocar em ordem as
demandas que envolvem trabalho e burocracias. Cobranças internas
ou externas não faltarão para colocar ordem no caos entre tantas atividades. Saiba que a dica é só controlar um pouco melhor a ansiedade,
pois disposição e sabedoria você tem de sobra.
BENS E FINANÇAS: há um sentido mais prático com o Sol em
Virgem neste momento. O que dá certo muitas vezes não é o melhor,
porém fazer bem tais escolhas pode ser um dilema porque de um
lado sua vida agora e de outro a necessidade de procurar novas
áreas de atuação.
PEIXES – DE 20/2 A 20/3: Algumas escolhas terão de ser realizadas
a partir da entrada do Sol em Virgem. Podem surgir dilemas do tipo
faço e prejudico outras pessoas ou deixo de fazer e me prejudico. Bem,
a sabedoria existe e tem fundamental importância agora. Procure se
olhar de fora e faça uma nova avaliação de si.
BENS E FINANÇAS: o momento é de destaque e de afirmação
que poderão lhe trazer maior projeção e quem sabe um aumento de
cargo? Pois então, a hora é de focar, realizar tarefas com afinco ou
investir depois do dia 8 em algo que poderá atrair dividendos.
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'Rei do Camarote'
compra barco de
R$ 7 milhões
Você lembra de Alexander
Almeida? Talvez não recorde o
nome, mas o apelido de 'Rei do
Camarote' é familiar, não é?
O empresário, que ficou conhecido no fim de 2013 ao mostrar sua rotina luxuosa nas baladas
paulistanas, segue ostentando por aí.
O último 'mimo' que adquiriu foi um barco Intermarine, modelo
Azimut, de 76 pés (23 metros de comprimento). O custo é estimado em R$ 7 milhões.
De acordo com a revista 'Veja SP', a embarcação foi comprada
“seminova”, tem quatro camarotes (suítes), um deles com banheira
de hidromassagem. A decoração é clean e em tons de branco. O
barco foi batizado de Permesso (permissão, em italiano).

Britto Jr. alfineta Vildomar Batista nos
bastidores da Record
Pelo visto, o clima entre o diretor Vildomar
Batista e Britto Jr. ainda não é dos melhores.
Isso, pelo menos de acordo com uma cena nos
bastidores da Record.
O apresentador flagrou Batista conversando com Edu Guedes no corredor da emissora.
Ele não teria hesitado em fazer uma piada para
provocá-lo.
'Melhor rever com quem você anda, Edu',
disse, segundo o jornal 'O Dia'.
O ex-diretor do 'Programa da Tarde' não levou desaforo para
casa e revidou com um xingamento.
Vale lembrar que os dois nunca esconderam o desentendimento
que tiveram. No ano passado, aliás, Britto Jr. chegou a explicar a
rixa..
'O problema com esse diretor aconteceu porque eu não concordo
com a metodologia que ele emprega. Não concordo com a linha
editorial que ele escolheu para o 'Programa da Tarde'', disse na
ocasião.

SBT faz proposta milionária
para José Luiz Datena
Mesmo após ter protagonizado uma briga
ao vivo com Milton Neves e recebido uma
suspensão da Band, José Luiz Datena está
com tudo.
Prova disso é que ele recebeu uma proposta milionária para deixar a atual emissora e se
tornar a estrela do SBT.
A empresa de Silvio Santos quer dar ao apresentador um programa diário na faixa vespertina, com entrevistas e convidados. O
salário oferecido foi de nada menos que R$ 1 milhão por mês, sem
contar os rendimentos que ele poderia faturar de merchandising,
segundo a coluna do jornalista Ricardo Feltrin.
E isso não é tudo. Na tentativa de conquistar de vez o comandante do 'Brasil Urgente', o canal teria feito a proposta de mais
um programa a ele: um reality show exibido nas tardes de sábado,
no intuito de renovar a faixa - que perde constantemente para a
Record e a Globo.
Vale lembrar que Datena já reclamou por diversas vezes de seu
trabalho na Band. Insatisfeito com um programa policial, ele já
afirmou que gostaria de mudar para o entretenimento, inclusive se
arriscando com um talk show.

Filha de Bruce Willis e Demi
Moore deixa a reabilitação
Internada em uma clínica de reabilitação
desde meados de julho deste ano, Tallulah
Willis teve alta na última quinta-feira (4).
Ela voltou a morar com a mãe, a atriz Demi
Moore.
A jovem precisou de intervenção para tratar problemas relacionados ao uso abusivo de
álcool e drogas. Boatos também dão conta de
que Tallulah sofre com o transtorno dismórfico corporal - caracterizado pela preocupação obsessiva pela aparência.
De acordo com a revista 'People', a blogueira de moda também ficou muito abalada com o divórcio dos pais, em 2000. Ela
é fruto do relacionamento de Demi e Bruce Willis. Recentemente, Tallulah declarou que somente no ano passado começou
a se sentir bem novamente.

Fora da TV, Narjara Turetta
implora por ajuda em e-mail
para atores da Globo
Expor seu drama pessoal na imprensa não
foi o suficiente para Narjara Turetta receber a
ajuda financeira que tanto necessita.
Por isso, a atriz resolveu apelar para seus
antigos colegas de trabalho da TV Globo. Ela
disparou um e-mail para um grupo de artistas, no qual contou sobre todos os problemas que vem passando por ter de cuidar de sua
mãe doente.
“Amigos, estou sozinha. Cozinho, lavo, passo, dou banho na
‘mammy’, troco fralda, porque ela está com uma disenteria terrível e estou exausta. Não tenho dinheiro para pagar uma pessoa
para me ajudar com ela, cobram em média R$ 150 uma diária”,
escreveu, de acordo com o jornal “Extra”.
Narjara ressaltou ainda que tem sobrevivido com o dinheiro que
ganha fazendo dublagens e dando workshops de interpretação,
desde quando o dinheiro da rescisão do contrato com a emissora
carioca acabou, em 2013.
A artista tentou amolecer o coração dos colegas de trabalho afirmando ainda que já vem recebendo ajuda de Glória Pires. A atriz
tem ajudado a amiga a pagar o aluguel e o condomínio do apartamento onde mora, em Copacabana, no Rio de Janeiro, de acordo
com o jornal “Extra”.
“Falem com seus diretores e produtores de elenco pra se lembrarem de mim! Preciso trabalhar! Tenho 47 anos, 42 anos de carreira! E me chamem para produções teatrais e cinema!”, encerrou.
A mensagem foi enviada para atores como Alexandre Nero,
Giovanna Antonelli, Marina Ruy Barbosa e Adriana Esteves.

E a Fontenelle? Sheik e Nicole Bahls são
flagrados juntos em hotel
Nicole Bahls e Emerson Sheik
foram flagrados em clima de intimidade em um hotel de Fortaleza, Ceará, nos últimos dias.
O jogador do Botafogo teria
se hospedado no local depois
de saber que a apresentadora do
“Pânico na Band” estaria lá, segundo o blog da jornalista Fabíola Reipert.
Vale lembrar que a vida amorosa de Sheik tem sido uma das
mais comentadas dos últimos tempos.
Além de Nicole, o atleta vivia um relacionamento ioiô com Antonia Fontenelle. A viúva de Marcos Paulo, inclusive, já teve um
desentendimento com Bahls por causa do jogador.
Vale ressaltar ainda que Sheik foi apontado, recentemente, como
affair de Andressa Suita, noiva de Gusttavo Lima, e teria tido uma
recaída com a ex Franciely Freduzeski.

Tom Cavalcante assina contrato com o
Multishow
Tom Cavalcante acertou seu retorno às telinhas! O humorista assinou contrato, nesta semana, com o canal pago Multishow, parceiro da
TV Globo, para a produção de dois programas
em 2015.
Um deles, aliás, será um sitcom, cuja produção deve começar em novembro deste ano, segundo o jornal “Folha de S. Paulo”.
Apesar disso, Tom teria quase perdido a nova
oportunidade pelo fato de ter deixado a Globo
para ir para a Record, em 2004, o que teria enfurecido a direção do canal carioca.
No entanto, a saída do humorista teria acabado por ser relevada
por parte da alta cúpula da emissora.
Recentemente, o artista apareceu no Multishow para participar
da primeira temporada do programa “Tudo Pela Audiência”, apresentado por Fábio Porchat e Tatá Werneck.
Cavalcante estava afastado das telinhas desde novembro de
2011, quando deixou a Record. Durante os últimos três anos, o humorista fez apenas algumas participações especiais e entrevistas.
O SBT, a Band e a RedeTV! até chegaram a conversar com o
comediante, porém, nenhum convite chegou a ser oficializado.

Humorista detona Gilberto Barros:
“Odeio aquele cara”
Luiz Carlos Ribeiro, conhecido pelo apelido Rodela, revelou os
motivos pelos quais optou por trabalhar como humorista de rua, ao
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invés de continuar com suas aparições na TV.
O artista disse que guarda mágoas de ex-colegas do meio artístico,
como Gilberto Barros. Segundo
Ribeiro, o apresentador o boicotou
quando eles trabalhavam na Record, no final dos anos 1990.
'Fiquei dois anos engavetado
por causa dele. Odeio aquele cara.
Falso para caramba, nojento. Autoritário, gostava de dar bronca no pessoal ao vivo', desabafou em
entrevista ao “Notícias da TV”.
Luiz Carlos contou ainda que Barros iniciou uma briga com ele
depois de saber que o apresentador preferido de Rodela era Carlos
Massa, o Ratinho.
'Ele ficou bravo comigo porque dei uma entrevista na época, falei
que só fiquei na Record por causa do dinheiro, mas o meu apresentador favorito era o Ratinho. Ele ficou p***: 'Que negócio é esse?'. Falei
a verdade. Ele falava para os câmeras não me filmarem', relembrou.
O humorista explicou, inclusive, a razão de ter um carinho imenso
por Ratinho. De acordo com ele, o comunicador do SBT lhe apoiou
quando decidiu deixar a emissora de Silvio Santos para ir para o canal
da Barra Funda. 'Negociei com a Record, peguei uma luva de R$ 10
mil, pedi salário de R$ 5 mil por mês, assinei por quatro anos. Ratinho
ficou bravo demais, mas eu tinha que arrumar o melhor para mim.
Quando terminou o contrato, ele mandou me chamar. Expliquei a situação e recebi o apoio dele: ‘Você está certo. Eu faria a mesma coisa’.'
Atualmente, Rodela trabalha como humorista de rua e chega a receber dos pedestres quase seis vezes mais do que os cachês oferecidos
pelos canais de TV. 'Até hoje trabalho na rua e não me arrependo.
Faço o que gosto. Tem lugar que se eu for trabalhar eu não ganho o
que ganho na rua', completou.

MC Gui nega namoro com irmã
de Neymar: "Estou solteiro"
O sucesso chegou bem cedo para MC Gui. Um dos grandes nomes do funk ostentação, o rapaz desperta o interesse das meninas
por onde passa. Uma das jovens que não teria resistido ao charme
do funkeiro seria Rafaella Santos, a irmã de Neymar. Nas últimas
semanas, pipocaram rumores de que a dupla estaria namorando.
O cantor, no entanto, negou o romance e jurou que entre eles
só rola amizade. "Não estamos namorando. Ela é minha grande
amiga. Estou solteiro", garantiu ao Famosidades.
Gui contou que conheceu Rafaella no churrasco de despedida
de Neymar, realizado na casa do craque, em Santos.
"Eu conheci o irmão dela primeiro. O Neymar me convidou
para ir na casa dele para um churrasco de despedida dele para o Barcelona. Lá nós nos conhecemos e
ficamos amigos. Aí eu postei uma
foto com ela e com a Bruna Marquezine e logo surgiram essas fofocas",
lembrou. O adolescente também
desmentiu os boatos de que teria
cancelado um encontro com Rafaella no exterior para poder conhecer
Justin Bieber. "Esse tipo de coisa só pode ser considerada verdade se for dita por mim. Eu não disse em lugar nenhum que ela
era minha namorada ou que iria encontrar o Bieber. Tudo isso é
mentira." O bonitão, contudo, assumiu que adoraria conhecer o
astro teen, disse que o canadense é uma de suas referências na
música e que, por isso, não liga quando lhe apontam como o
Justin Bieber brasileiro.
"Não me incomodo. Não vejo tanto essa semelhança física,
por exemplo. Temos o mesmo estilo de roupa, talvez", analisou.

'Foi mais rápido do que se depilar', diz
Sabrina Sato sobre cirurgia nos seios
Sabrina Sato teve alta do Hospital Albert Einsten, em São Paulo, na última quarta-feira (3). E, pelo visto, não teve complicações em sua cirurgia nos seios. A apresentadora decidiu trocar
suas próteses de silicone, que estavam com ela há 12 anos e eram
consideradas antigas. 'Fiz agora para me recuperar a tempo da
correria para a Vila Isabel, as gravações da Record e os programas de final de ano', disse ao jornal 'O Dia'.
'A cirurgia foi mega simples, graças a Deus. Coloquei a menor
prótese que existe. Não sei exatamente o tamanho, mas foi igual
à anterior. Já estou indo para casa. Foi mais rápido do que se
depilar', brincou. Durante sua internação, a beldade contou com
a ajuda do namorado, João Vicente de Castro.
'João adorou dormir aqui [no hospital]. Achou que era hotel e
pedia tudo', revelou, aos risos. Vale lembrar que Sabrina estará
ausente do trabalho - ela precisa de sete dias de repouso -, mas
deixou duas edições de seu programa gravadas, prontas para exibição na Record.
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João Magalhães visita feira de Manhuaçu
N

o dia 6 de setembro, Sábado, o deputado João
Magalhães
(PMDB)
visitou a Feira Livre de Manhuaçu. Recepcionado por várias lideranças políticas, sete

vereadores: Paulo Altino, Fernando, Jorge do Ibéria, Jânio,
Rogerinho, Hélio Ferreira, Juninho Linhares, ex-prefeito de
Manhuaçu Renato da Banca,
presidente do COAMMA, Eron

e outros. O deputado conversou com algumas pessoas e fez
questão de cumprimentar todos
os feirantes. O parlamentar reiterou o seu compromisso com
os municípios e reafirmou sua
intenção em continuar trabalhando pelo desenvolvimento
de Manhuaçu e região.
O vereador Saulinho de Lajinha, fez questão de falar a
nossa reportagem, “eu quero
em nome do povo de Lajinha
agradecer o deputado João
Magalhães pelo apoio que tem
dado ao nosso município de
Lajinha, recentemente recebemos uma verba para a compra
de medicamentos para o Hospital Belizário Miranda de Lajinha, verba esta que suprirá o
hospital por um ano, isso nos
deixa feliz e com mais tranquilidade por saber que durante
um ano não vamos ter preocupação com a compra de medicamentos” Explica o vereador
Saulinho.
Luta pela região- O deputado João Magalhães tem lutado
incessantemente pelo desenvolvimento das cidades da região é sem dúvida o deputado
que mais ajudou a região.

