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João Magalhães e Varella devem
ser os mais votados em Manhuaçu
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izem por aí que tem muita gente apostando em quatro deputados que serão os campeões de votos em Manhuaçu, esta é a opinião de várias pessoas. Participamos de alguns bate papos que rolam nas mesas de bares e nos cafés mais famosos da cidade.PÁGINA 3
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EDITORIAL

A escassez de chuva é um alerta
Se o homem tivesse tomado os cuidados necessário não estaríamos
em uma situação de falta do bem mais precioso que é a água, é urgente
a necessidade de preservarmos as nascentes, os rios e conscientizarmos
que não devemos desperdiçar a água. A escassez de chuva comprometeu
o abastecimento de água em várias cidades brasileiras. Em Manhuaçu a
barragem de captação no Manhuaçuzinho está com o seu volume muito
baixo comprometendo o abastecimento o período sem chuvas que afeta
a região agrava a situação dos reservatórios e tem colocado a cidade de
Manhuaçu em situação de alerta caso não chova nos próximos 50 dias
a situação se agravará ainda mais, é necessário a compreensão de todos,
o SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto – solicita a população
que economize água durante esta época de estiagem. Devido ao calor em
excesso as pessoas consumem uma quantidade maior de água do que o
de costume e com a escassez de chuva o abastecimento dos reservatórios
é afetado.
De acordo com o diretor do SAAE, José Alves de Aguiar, o consumo
está ultrapassando a capacidade máxima de produção, por isso o uso precisa ser moderado. “Pedimos para que utilizem água de forma consciente,
evitem lavar calçadas ou encher piscinas para evitar o desperdício da água
tratada após seu uso” – esclarece.
Segundo o diretor do SAAE os reservatórios trabalham com menos
de um terço da capacidade, nesta época do ano. “Temos um reservatório
que comporta meio milhão de litros e está com 150 mil. Por isso, pedimos à população um consumo mais moderado em relação a um bem tão
importante” – disse.
As escassas chuvas ao longo do ano trouxeram à tona a discussão a
respeito da água no Brasil. Em algumas regiões do país o abastecimento
já está comprometido, em São Paulo algumas cidades estão usando carros
pipas para ajudar no abastecimento. Outra preocupação das autoridades
são os reservatórios das usinas hidrelétricas também estão baixos, o que
fez renascer o medo de um apagão. Tudo isso associado ao desperdício e à
poluição dos rios brasileiros, decorrente, sobre tudo, da falta de tratamento
de esgoto, tem se refletido em um cenário preocupante e nada agradável.
O Rio Manhuaçu está muito baixo e com isso os peixes estão sofrendo
com a falta de oxigênio a escassez de chuva faz baixar o nível do rio, mas
a poluição que diariamente são despejado no rio, essa não diminui, o que
causa a morte de muitos peixes.
A Organização das Nações Unidas
Fale com a redação
(ONU) estima que até 2050 mais de 45%
contato@jm1.com.br da população mundial não terá acesso à
água potável. Para reverter esse cenário,
(33)3331-8409
é preciso muito trabalho, que vai desde a
conscientização acerca do desperdício, até
à necessidade de grandes obras estruturais para minimizar o impacto do
desenvolvimento no meio ambiente e, desse modo, possibilitar a recuperação das bacias hidrográficas brasileiras como um todo.
A boa notícia é que o Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do
Rio Doce (CBH-Doce), assim como todos os Comitês das suas sub-bacias,
deliberou e definiu critérios para a cobrança pelo uso da água. Isso significa que as atividades econômicas que utilizam a água em sua cadeia
produtiva, em uma vazão superior a um litro por segundo em Minas Gerais
e 1,5 litro por segundo no Espírito Santo, considerado uso significante,
devem pagar pela utilização do recurso. Todo o valor arrecadado deve,
obrigatoriamente, ser investido na própria bacia, visando à melhoria da
qualidade e da quantidade de água. Na porção mineira da Bacia do Doce,
a cobrança já está implantada e, no Espírito Santo, os comitês já começam
a discutir os critérios para a implementação.
A aplicação desses recursos arrecadados também é decidida no âmbito
dos Comitês, que possuem como norteador o Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Doce (PIRH Doce). Nesse documento,
há um diagnóstico ambiental da região, que abrange uma extensão territorial de 83.430 Km2, com 86% do sua área de drenagem em Minas
Gerais e 14% no Espirito Santo, e tem um alcance de 230 municípios,
sendo 202 mineiros e 28 capixabas. E há ainda os planos e projetos de
recuperação da Bacia
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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
Outro dia estava conversando com um
amigo sobre os games, fiquei surpreso
com a sua opinião sobre a educação
dos filhos. Os pais devem saber que
não é apenas nas férias que devem se
preocupar com os horários que seus
filhos ficam na internet, no videogame,
rede sociais ou em qualquer outro meio
de entretenimento e sim durante todo
o ano. Porque, afinal, contrariando a
opinião de alguns pais, a escola apenas
ensina os alunos, mas são os pais que
tem a obrigação de educar. Portanto,
não é a escola que fará com que as
crianças saiam da frente desses meios
de entretenimento, mas, sim, os pais.
Agora este tal de Zap está deixando as
pessoas malucas, ou melhor, muitos
maridos e muitas mulheres estão passando da conta, eu mesmo presenciei

um amigo dando um ultimato em sua
esposa sobre tais comportamentos exigi
uma nova visão ou pode caso não se
enquadre na normalidade, o fim do casamento será inevitável. Eu fiquei com
dó de meu amigo, e esse tal de Zap eu
não quero não.
Ao Jornal das Montanhas
Este Brasil é mesmo coisa séria, a
ética está sendo vilipendiada em todos
os campos. No campo político, a frequência é maior. Governam com interesse
partidário e desinteresse social. A conveniência dá o tom comportamental.
No vale-tudo, vale de tudo um pouco,
desde críticas severas a barganhas
políticas. O objetivo é sempre minar
o inimigo. Para a população fica o
desprezo e os maus exemplos de comportamento. O pior: tudo em nome da

ética, da moral. Estão esquecendo das
propostas e baixando o nível.
Sebastião Delgado Freitas
Santana do Manhuaçu
Ao Jornal das Montanhas
Sempre que leio o Jornal das Montanhas, nunca deixo de ler o seu editorial.
Nele vejo impresso um pouco de opinião dos acontecimentos atuais, que
faz com que nós leitores possamos nos
atualizarmos dos assuntos mais correntes do dia a dia das políticas e demais
assuntos. Gosto também das piadas
que serve para descontrair um pouco a
nossa tão agitada vida. Atenção gente
o cuidado e a prevenção dos nossos
rios precisa ser visto com muito mais
carinho, o Rio Manhuaçu está muito
baixo e causando a morte de peixes.
Margarida Peixotto- Simonásia
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.

João Magalhães e Varella devem ser os
mais votados em Manhuaçu

D

João Magalhães

izem por aí que tem muita gente apostando em quatro
deputados que serão os campeões de votos em Manhuaçu, esta é a opinião de várias pessoas. Participamos de alguns bate papos que rolam nas mesas de bares e nos
cafés mais famosos da cidade. Com base na eleição passada e

Por dia, R$ 861 mil são
arrecadados em multas no Estado

Infrações de trânsito
abastecem os cofres públicos com cifras milionárias. Só nos seis primeiros meses deste ano,
o Estado arrecadou R$
155 milhões com multas, média de R$ 861
mil por dia, segundo
dados da Secretaria de
Estado da Fazenda. O
valor é 133% maior dos
que os cerca de R$ 369 mil obtidos, diariamente, em 2010.
No entanto, pouco é detalhado sobre a aplicação dos recursos
arrecadados.
O montante aumenta ainda mais se for levada em consideração a quantia recolhida por cidades como Belo Horizonte,
Contagem e Betim, que têm autarquias próprias para operar o
tráfego. Sozinha, a BHTrans alcançou, apenas com fiscalizações eletrônicas, quase R$ 40 milhões entre janeiro e junho.
Os valores são destinados ao Fundo de Transporte Urbano
(FUT), administrado pela prefeitura. Segundo a Secretaria de
Fiscalização e Serviços Urbanos, 39,85% dos recursos deste
ano foram aplicados em sinalização e 38% em policiamento
e fiscalização. Juntas, ações em educação de trânsito e engenharia de tráfego e campo recebem investimentos inferiores
a 10%.
Pelo artigo 320 do Código de Trânsito Brasileiro, todo dinheiro que sai do bolso de condutores flagrados em uma infração deve ser destinado, exclusivamente, para sinalização,
engenharia de tráfego, de campo, policiamento, fiscalização
e educação de trânsito. Também é obrigatório que 5% do
valor sejam repassados ao Fundo Nacional de Segurança e
Educação de Trânsito (Funset).
Para dar mais transparência aos gastos e garantir que a
norma seja seguida à risca, um projeto de lei que tramita na
Câmara dos Deputados, em Brasília, sugere que a União,
estados e municípios divulguem anualmente a planilha das
aplicações.
“A quantidade de dispositivos de fiscalização aumenta a
cada ano. Acredito que as ruas mereçam outras melhorias
além de radares”, explicou o autor da proposta, deputado federal Rogério Mendonça, de Santa Catarina.

Misael Varella

Mário Heringer

nas conversas que tivemos com pessoas experientes em campanhas políticas, chegamos à conclusão que os candidatos a
deputado federal, Misael Varella e João Magalhães a deputado estadual, ambos devem ultrapassar 12 mil votos cada um
em Manhuaçu.

Armados...Todo cuidado
vai ser muito 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!

Dilma faz uso eleitoral da PF, mas
reduziu contingente
O discurso da presidente Dilma Rousseff,
candidata à reeleição,
de fortalecimento das
áreas de controle e investigações de casos
de corrupção esbarra
na queda de servidores que atuam nestas
carreiras durante seu
mandato.
Levantamento do Estado
mostra que o atual
governo permitiu uma
redução no número.

Davi Costa

Acompanhando a tendência outros dois mais apostados,
são os candidatos a deputado federal Mário Heringer e o estreante na política Davi Costa para estadual, ambos devem
ficar em segundo lugar com boa votação em Manhuaçu.

Antes que as abelhas sejam extintas
3 Milhões de internautas mandaram esta
semana mensagens
ao presidente Obama,
através da Aaaz.org
Veja o motivo e sugestão das mensagens
• Eu peço a você
para tomar a iniciativa e regular e remover todos os pesticidas neonicotinoides do mercado norte-americano.
• Estou profundamente preocupado(a) a respeito da morte
em massa de abelhas nos EUA e no resto do mundo, e espero
que a força-tarefa convocada pelo presidente Obama tome
medidas enérgicas para salvar as abelhas que restam.
• Diversas pesquisas importantes mostram que os pesticidas neonicotinoides são a causa principal da morte de abelhas. Eu e outros 3 milhões de cidadãos pelo mundo pedimos
que vocês recomendem a proibição desses químicos.
• As abelhas são vitais para manter nossa oferta de alimentos e para nossa sobrevivência. Confiamos em vocês
para agir corretamente nesse assunto, da mesma forma que
a União Europeia agiu.

Joaquim Barbosa sugestões...
O ex-presidente do STF (Supremo Tribunal Federal) Joaquim Barbosa postou nesta
quarta-feira (24) mensagens no
Twitter dando uma sugestão aos
presidenciáveis: que prometam
uma "redução drástica das tarifas" de telefonia. De acordo com
Barbosa, nos Estados Unidos,
Argentina e na União Europeia
há uma tarifa única, nacional,
para celulares, evitando a cobrança de interurbanos. "Por que
não aqui? Engodo", postou o ex-presidente. No Brasil, a tarifa de interurbano varia de acordo com a distância entre as
cidades e, também, os valores podem variar de uma companhia para outra. "Meu sonho: termos dirigentes que saibam o
efeito profundo que a educação disseminada e de qualidade
tem sobre o desenvolvimento de um país", escreveu Barbosa.
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A vírgula

"OS ALUNOS TÊM QUE ESTUDAR, E NÃO FAZER FESTA E ENCHER A CARA"

O diretor da Poli (Escola Politécnica da USP), José Roberto Castilho Piqueira, causou
polêmica esta semana ao dizer que a instituição não é lugar para "encher a cara".
PETROLÃO PODE TER
FINANCIADO O PT EM 2010

quem “repatriar” dinheiro não-declarado (a maioria, sujo)
do exterior.

A presidenta Dilma foi informada ainda nos Estados Unidos que uma das mais graves conclusões da investigação
na Operação Lava Jato dá conta de que sua campanha,
em 2010, pode ter sido financiada com dinheiro do esquema de corrupção do ex-diretor da Petrobras Paulo Roberto
Costa e o megadoleiro Alberto Youssef. A informação caiu
como uma bomba na cúpula do PT, embora não a tenha
surpreendido.

PANCADARIA RESOLVE

NOMES E VALORES
Em sua delação premiada, Paulo Roberto Costa
detalhou quantias e personagens cujas campanhas foram financiadas
pelo Petrolão.
INGRESSO PAGO
A participação do ex-diretor na campanha do PT de 2010
explicaria suas relações com Lula, que o chama de “Paulinho”, e com Dilma.
ASSIM, Ó
Há fotos que atestam a proximidade do ex-diretor de Dilma, incluindo a que ele aparece autografando seu casaco
laranja da Petrobras.
SEGURANÇA
Paulo Roberto Costa deve ganhar liberdade neste final de
semana, usando tornozeleira eletrônica. Deveria usar seguranças também.
DELAÇÃO PREMIADA DE LOBISTA
GERA PÂNICO NO PSB
Apontado como líder da quadrilha que teria pago propina a políticos e também fraudado licitações no Detran do
Rio Grande do Norte, o empresário George Olímpio negociou delação premiada com o Ministério Público Estadual.
O lobista foi preso em 2011 na Operação Sinal Fechado,
que revelou suposto envolvimento da ex-governadora Wilma de Faria (PSB), candidata ao Senado, e do filho Lauro
Maia.
LARGOU A DEFESA
O advogado Eduardo Dantas Nobre confirmou haver renunciado à defesa de George Olímpio, esta semana, após
ser avisado da delação.
O ESQUEMA
George Olímpio é acusado de obter a sanção de uma lei
estadual que trata de inspeção veicular, por meio de pagamento de propinas.
DENUNCIADOS
Além de Lauro Maia, estão entre os 27 denunciados o ex-governador Iberê Paiva e o ex-senador João Faustino, já
falecidos.
ALERTA
O juiz federal Odilon de Oliveira, herói do combate ao tráfico
de drogas e a crimes financeiros, alertou que estimula a
lavagem de dinheiro o projeto
do senador Delcídio Amaral
(PT-MS) isentando de punição

Na primeira pesquisa Datafolha para presidente já com Marina Silva, em 18 de agosto, a candidata do PSB tinha 11%
de rejeição. Na última pesquisa, dia 26, sua rejeição mais
que dobrou: 23%.
OUTRA ELEIÇÃO
Dirigentes do PT estão insones. No 2º turno, candidatos
terão tempos iguais na TV e rádio: blocos de 20 minutos,
duas vezes ao dia. Marina não terá mais 2 minutos, como
hoje, para enfrentar os 12 de Dilma.
HAJA PACIÊNCIA
Diplomata saiu irritada do aeroporto de Guarulhos (SP),
após longo tempo esperando que o funcionário da Polícia
Federal conseguisse reconhecer seu país de origem, no
passaporte diplomático.
LONGE DAS ELEIÇÕES
O senador Cristovam Buarque (PDT-DF) participa de júri
que vai escolher, no Bahrain, a candidato ao Prêmio Nobel
de contribuição à humanidade. O prêmio é de U$$ 1 milhão
e uma Placa em Ouro.
DUPLAS PARALELAS
Filho mais velho de Eduardo Campos, João, 20, faz campanha com o candidato a vice Raul Henry (PMDB), enquanto
Paulo Câmara (PSB) percorre o Estado com o candidato ao
Senado Fernando Bezerra.
MISSÃO IMPOSSÍVEL
Aliados do presidente interino do PSB, Roberto Amaral
(SP), defendem acordo para fazer de Beto Albuquerque
(RS), primeiro vice-presidente do partido nas convenções
marcadas para segunda-feira.
GOTA D’ÁGUA
Na Bahia, aumentaram as apostas na desfiliação do senador Walter Pinheiro do PT. Ele se diz vítima de fogo amigo,
após ser citado entre os beneficiados pelo mensalão do governo Jaques Wagner.
MALUFADA
Depois de dizerem no TSE que “na casa do Senhor não
existe satanás”, o ficha-suja Maluf começou a se comparar
a Jesus Cristo.

Poder sem Pudor
REUNIÃO ESPÍRITA
Era clara a missão do
economista Marlan Rocha, determinada pelo
líder Leonel Brizola: percorrer o interior do País,
começando pelas barrancas do rio São Francisco,
para organizar o PDT,
que acabara de fundar.
Ao chegar em Barreira, na Bahia profunda,
Marlan procurou um getulista histórico, Aluízio Mármore,
e pediu que ele organizasse uma reunião com os velhos
dirigentes trabalhistas das redondezas.
Aluízio Mármore, o sábio, apenas sorriu e convidou:
- Amanhã cedo pego você no hotel e vamos ao cemitério.
Estão todos lá.

E

ra uma vez uma vírgula aborrecida com a pouca
consideração em que toda a gente a tinha. Nem
sequer as crianças das escolas lhe davam importância.
Não gostava nada de ser apenas um pequeno sinal
que se põe na escrita mas não se lê.
Um dia, cansada desta falta de apreço, a vírgula
decidiu revoltar-se. E fê-lo da seguinte maneira:
O Presidente de uma grande nação escrevera nesses
dias uma mensagem a um outro Presidente de uma
grande potência bélica, mandando a seguinte mensagem:
«Paz não, vamos lançar os mísseis».
A vírgula, para mostrar que tinha importância, antes
da mensagem chegar ao destinatário, mudou de sítio. E
então a mensagem ficou assim: «Paz, não vamos lançar
os mísseis».
Dando um pequeno salto, recuou uma palavra mudando de um sitio para outro. A mudança modificou por
completo o sentido da mensagem.
O Presidente adversário, ao ler a mensagem, percebeu que era o momento de fazer a paz. E assim, por
causa de uma vírgula, a paz foi possível.
Toda a pessoa é igual em dignidade e vale todo o
ouro do mundo. Mesmo as pessoas que se assemelham
às vírgulas. E toda a pessoa, com a sua acção, pode
realizar maravilhas, como a pequena vírgula mudou a
guerra em paz.
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Lista de Projetos, Resoluções, Moções, Requerimentos e Indicações da Sessão Legislativa de 18/09/2014:
PROJETOS DE LEI aprovados:
Executivo Municipal
*Nº 077/2014 - Altera a redação do art. 2º da Lei Municipal nº 3.410,
de 20 de Agosto de 2014;
*VISTA CCJ - nº 052/2014 - Altera as Leis Municipais nº 2.418, de 30
de Janeiro de 2014, 2.896/2009 e 3.352, de 20 de Dezembro de 2013,
e dá outras providências;
*VISTA CCJ - nº 066/2014 - Dispõe sobre a área de expansão de uso
urbano do município e dá outras providências;
*VISTA CCJ - nº 076/2014 - Dispõe sobre a contratação temporária
de agentes de serviço público, oficial de obras, oficial de obras II, oficial
soldador e operador de máquina pesada e dá outras providências;
*CIÊNCIA - nº 079/2014 - Altera o artigo 1º da Lei Municipal nº 3.401,
de 29 de Julho de 2014 e dá outras providências;
Maurício de Oliveira Júnior
*VISTAS CCJ - nº 070/2014 - Dispõe sobre denominação de ruas no
Loteamento Vale Verde, B. Bom Jardim, e contém outras providências;
Gilson César da Costa e Fernando Gonçalves Lacerda
*CIÊNCIA - nº 072/2014 - Altera a Lei Municipal nº 2.678 de 20 de
Agosto de 2007 que alterou a Lei 1.241 de 23 de Outubro de 1978, no
que especifica;
Eli de Abreu Gomes
*CIÊNCIA - nº 073/2014 - Revoga Lei Municipal nº 3.115, de 22 de
Julho de 2011, que “dispõe sobre denominação de Rua Ilton Soares dos
Reis, o logradouro no centro da cidade, e contém outras providências”;
Paulo César Altino e Rogério Filgueiras
*Nº 075/2014 - Institui o Programa de Assistência aos Portadores de
Doença Celíaca, Diabetes, Hipertensão e Intolerância à Lactose, no
âmbito da Rede Municipal de Ensino e Creches do Município;
*CIÊNCIA - nº 082/2014 - Institui a política municipal de prevenção
às doenças ocupacionais do educador da rede municipal de ensino, e
dá outras providências;
*CIÊNCIA - nº 083/2014 - Institui na Rede Municipal de Manhuaçu
o Programa de Valorização do Profissional na Educação “Professor do
Ano”;
Juarez Cleres Elói
*CIÊNCIA - nº 080/2014 - Declara de Utilidade Pública Municipal a
Associação dos Agricultores e Agricultoras Familiares da Comunidade
São Geraldo/Gavião e dá outras providências;
João Gonçalves Linhares Júnior
*CIÊNCIA - nº 081/2014 - Institui a Semana de Conscientização e
Proteção dos Direitos dos animais na cidade de Manhuaçu e dá outras
providências;
PROJETOS DE EMENDA À LEI ORGÂNICA:
Maurício Júnior, Gilson César, Jânio Garcia, Linhares, Jorge Pereira e Juarez Elói
*APROVADO em 2º Turno - Emenda à Lei Orgânica nº 02/2014 - Altera a redação do art. 60 da Lei Orgânica do Município de Manhuaçu e
dá outras providências;
Favoráveis: Eli de Abreu, Fernando Lacerda, Francisco de Assis, Hélio Ferreira, Jânio Garcia, João Linhares, Jorge Augusto, Juarez Cleres,
Paulo Altino e Maurício Júnior (10); Contrários: Anízio Gonçalves, Aponísia dos Reis e Rogério Filgueiras (03), e Ausentes: Gilson César e
Francisco Coelho de Oliveira (02);
Legislativo Municipal
*APROVADO EM 2º Turno - Emenda à Lei Orgânica nº 03/2014 - Altera a redação dos parágrafos 1º e 2º do artigo 141 e acrescenta artigo
141-A na Lei Orgânica do Município de Manhuaçu;
Favoráveis: Unanimidade (13) e Ausentes: Gílson e Francisco Coelho (02);
VETOS:
Executivo Municipal

*CIÊNCIA - Nº 02/2014 - Mensagem de Veto Parcial ao Projeto de Lei
nº 45/2014, que “Institui o Diário Oficial Eletrônico do Município de Manhuaçu – MG e estabelece normas para envio, publicação e divulgação
de matérias dos órgãos da administração pública direta e indireta e dá
outras providências”;
*CIÊNCIA - Veto nº 03/2014 - Mensagem de Veto Total ao Projeto
de Lei nº 60/2014, que “Dispõe sobre a gratificação de receita auferida
com a venda de resíduos sólidos no ano de 2014 e dá outras providências”;
PROJETOS DE RESOLUÇÃO:
Mesa Diretora
*VISTAS CCJ - Projeto de Resolução nº 16/2014 - Dispõe sobre o
Estatuto e Plano de Carreira e de Remuneração da Câmara M. de Manhuaçu, e dá outras providências;
Jânio Garcia Mendes e Rogério Filgueiras Gomes
*Nº 19/2014 - Concede o Diploma de Cidadão Benemérito de Manhuaçu ao Engenheiro Ferdinando Vargas Leitão de Almeida e contém
outras providências;
João Gonçalves Linhares Júnior
*Nº 22/2014 - Concede o Diploma de Honra ao Mérito ao Delegado
de Polícia Civil, Dr. Eustáquio Leite;
*Nº 23/2014 - Concede o Diploma de Honra ao Mérito ao Delegado
de Polícia Civil, Dr. Lourival Silva Pereira;
*Nº 24/2014 - Concede o Diploma de Honra ao Mérito ao Tenente
Coronel da PMMG, Luís Carlos Verly;
*Nº 25/2014 - Concede o Diploma de Honra ao Mérito ao Delegado
de Polícia Civil, Dr. Roberto Alves Barbosa Júnior;
Fernando Gonçalves Lacerda e Anízio Gonçalves de Souza
*Nº 26/2014 - Concede o Diploma de Honra ao Mérito ao 6º Pelotão
de Meio Ambiente e contém outras providências;
Anízio Gonçalves de Souza, Rogério Filgueiras e Fernando Lacerda
*Nº 27/2014 - Concede o Diploma de Honra ao Mérito aos Gideões
Internacionais de Manhuaçu;
REQUERIMENTOS
Maurício de Oliveira Júnior
*Nº 74/2014 - Requer informações ao Prefeito sobre o transporte dos
alunos deficientes físicos do Distrito de Palmeiras para a APAE de Manhuaçu;
Fernando Gonçalves Lacerda
*Nº 75/2014 - Requer ao Prefeito, Secretário de Saúde e Conselho M. de Saúde informações sobre o porquê de constar nas fichas
financeiras dos agentes comunitários de saúde, agentes de endemias
e auxiliares de enfermagem o pagamento de rescisões, já que os contratos continuam em vigor. Requerendo ainda, ao Prefeito e Secretário
de Saúde cópia dos empenhos das folhas de pagamento dos agentes
comunitários de saúde, agentes de endemias e auxiliares de enfermagem nominalmente, de Janeiro a Dezembro de 2013, e de Janeiro a
Agosto de 2014.
MOÇÕES
Anízio Gonçalves de Souza e Maurício Júnior
*Pesar nº 99/2014 - Pelo falecimento da Sra. Tereza de Oliveira Hott,
Mãe do Séc. M. de Administração João Batista Hott, em 06/09/2014;
João Gonçalves Linhares Júnior, Maurício, Fernando, Eli e Anízio
*Pesar nº 101/2014 - Pelo falecimento do Sr. Oliveira Borges Pinho,
em 09/09/2014;
João Gonçalves Linhares Júnior
*Pesar - nº 102/2014 - Pelo falecimento do Sr. Demitri Rodrigues
Heringer Portela, em 08/09/2014;
*Pesar - nº 103/2014 - Pelo falecimento do Sr. Levetico Félix de Oli-

veira, em 09/09/2014;
Aponísia dos Reis
*Agradecimento - nº 104/2014 - Aos policiais militares que estavam
sob o comando do Capitão Adenilson na festa de Santo Amaro de Minas;
Legislativo Municipal
*Pesar nº 105/2014 - Pelo falecimento do Sr. José Expedito de Jesus;
*Pesar nº 106/2014 - Pelo falecimento do Sr. Elisalvo Rocha “Neném
Carioca”;
INDICAÇÕES:
Rogério Filgueiras, Jorge Pereira e Hélio Ferreira
*Nº 351/2014 - Indica a doação do terreno onde seria construído
o presídio em Ponte do Silva, para que, no local, seja construído um
conjunto habitacional modelo, com prédios de três a quatro andares e
grande área de lazer;
Rogério Filgueiras Gomes e Juarez Cléres Elói
*Nº 352/2014 - Reivindica o alargamento e asfaltamento em toda
extensão da calçada na Av. Tancredo Neves, B. Santana;
Rogério Filgueiras Gomes
*Nº 353/2014 - Solicita a aquisição de terreno na zona rural próxima
à cidade, para que seja construída uma grande área de lazer, compatível com o tamanho de nossa cidade;
Maurício de Oliveira Júnior
*Nº 354/2014 - Indica a construção de calçadão com iluminação pública, entre o Trevo do Cafeicultor e o B. São Jorge;
Francisco de Assis Dutra
*Nº 355/2014 - Reivindica a colocação de meio-fio em trecho da Rua
Francisco Antônio da Rocha, no B. Ana Gomes, em São Pedro do Avaí;
*Nº 356/2014 - Indica a colocação de duas luminárias na Rua Floresta, saída de São Pedro do Avaí para Caratinga;
*Nº 357/2014 - Solicita colocação de saibro na estrada que dá acesso ao Córrego da Serra, em São Pedro do Avaí;
João Gonçalves Linhares Júnior
*Nº 358/2014 - Indica calçamento ou asfaltamento na R. Otalino
Moura, no trecho acima da Igreja Maranata, no B. São Vicente;
*Nº 359/2014 - Reivindica a colocação de cobertura no ponto de táxi
da Praça Dr. César Leite, a fim de oferecer maior comodidade para os
taxistas e passageiros;
*Nº 360/2014 - Solicita a construção de rede pluvial na Rua José
Camilo de Avelar, próximo ao nº 04, B. Bom Pastor;
Aponísia dos Reis
*Nº 363/2014 - Indica a aquisição de imóvel em Santo Amaro de Minas para construção de campo de futebol society;
*Nº 364/2014 - Reivindica a aquisição de imóvel no Córrego Boa
Vista de Santo Amaro para construção de campo de futebol society;
*Nº 365/2014 - Solicita a reforma dos banheiros da EM Rita Clara
Sette, em Santo Amaro, uma vez que a maior parte deles está quebrada, apresentando vazamentos, infiltrações, mau cheiro etc.;
Anízio Gonçalves de Souza
*Nº 366/2014 - Reivindica operação tapa-buraco e colocação de
quebra-molas na Rua Vitória Régia, no B. Lajinha;
*Nº 368/2014 - Indica calçamento e iluminação na Rua Projetada,
próxima à Rua Ayrton Senna, no B. Lajinha;
*Nº 369/2014 - Solicita obras de restauração no pontilhão da Vila Deolinda, a fim de garantir maior segurança e comodidade aos moradores;
Jânio Garcia Mendes
*Nº 370/2014 - Reivindica entendimento entre o Secretário de Obras
o Prefeito, no intuito de serem disponibilizados uniformes e calçados
para os servidores da Secretaria de Obras que trabalham com asfalto;
*Nº 371/2014 - Solicita melhorias para o telefone corporativo da área
da Saúde, com a disponibilização de mais créditos, considerando a utilidade do serviço para os servidores no contato com pacientes para
informar agendamentos de consultas, exames, viagens, entrega de medicamentos etc.
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Suplente que não
recebeu nenhum
voto assume cargo
de vereadora

Gilmara não votou nela mesma
(Foto: Larissa Vier/RBS TV)

Uma decisão política tem gerado polêmica em Rio dos
Cedros, no Vale do Itajaí. Gilmara Elisa Ricardo (PPS),
de 38 anos, assumiu uma vaga na Câmara Municipal no
dia 8 de setembro sem ter recebido nenhum voto na eleição de 2012, nem o dela mesma.
“Nosso partido é pequeno aqui na cidade e não tinha
mulheres suficiente para fechar a cota. Então eu coloquei
meu nome. Mas o meu esposo também concorreu, por
isso eu não tive nem o meu voto, eu votei nele.” explica
a vereadora. O município tem cerca de 8,2 mil eleitores.
Para que um vereador consiga ser eleito precisa receber,
no mínimo, 320 votos.
Ela vai ficar no cargo da titular Anilda Moser, a vereadora mais votada nas últimas elições, com 658 votos, por
30 dias. Para que Gilmara pudesse assumir, outros nove
suplentes renunciaram. Esse sistema de rodízio foi adotado pela coligação para que todos possam ocupar a vaga,
durante os quatro anos de mandato.
Rodízio de suplentes
O rodízio é uma prática comum em muitos municípios.
De acordo com o advogado César Wollf, assumir o cargo
de vereador é um direito, não um dever. Por isso, os parlamentares podem rejeitar a vaga, passando assim para o
próximo suplente. “A forma como se faz o rodízio pode
ser até criticada, mas juridicamente ele é válido.” afirma
Wolff.
A coligação PMDB/PPS tinha 15 candidatos à Câmara
de Vereadores, o mesmo número de vagas a que tinha direito, entre titulares e suplentes. Gilmara ficou em último
lugar na suplência.
A vereadora também é presidente do PPS em Rio dos
Cedros e diz que, assim como os outros candidatos, trabalhou na campanha para a legenda, e, por isso, tem direito ao cargo. Apesar da polêmica, ela já tem planos:
vai se candidatar nas próximas eleições, e espera ter um
resultado bem diferente do último pleito.
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Boca de urna é proibida durante votação

A legislação eleitoral estabelece
como crime, no dia da eleição, a arregimentação (o recrutamento) de
eleitores ou a propaganda de boca
de urna. A prática pode resultar em
6 meses a 1 ano de detenção, com
alternativa de prestação de serviços
à comunidade pelo mesmo período, e multa que pode variar de R$
5.320,50 a R$ 15.961,50 (Lei nº
9.504/97, art. 39, § 5º, I a III).
No dia da votação, também são
proibidos o uso de alto-falantes e
amplificadores de som, a promoção
de comício ou carreata e a divulga-

ção de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de
seus candidatos.
No entanto, é permitido ao eleitor
manifestar sua preferência, individual e silenciosa, por candidato,
partido político e coligação, por
meio de bandeiras, broches, dísticos e adesivos no momento em que
for votar (Lei nº 9.504/1997, art.
39-A, caput).
Já a divulgação de pesquisa de
intenção de voto (de boca de urna)
feita no dia das eleições somente pode ocorrer a partir das 17h,

nas eleições relativas à escolha de
deputados estaduais ou distritais,
deputados federais, senador e governador. E apenas após as 19h no
caso da eleição para presidente da
República, sempre respeitando o
fuso horário de cada localidade.
Confira aqui as íntegras da Resolução do TSE n° 23.400/2013,
que trata das regras para as pesquisas eleitorais, e da Resolução
n° 23.404/2014 do TSE, que dispõe sobre a propaganda eleitoral e
as condutas ilícitas em campanha
eleitoral nas Eleições 2014.
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Cédula de R$ 1 vira artigo de colecionadores e
pode custar até R$ 165
Quem tem uma cédula de R$ 1 no bolso
é melhor pensar duas vezes antes de usá-la.
Afinal, o consumidor pode ter nas mãos muito
mais do que seu valor nominal, já que a nota
passou para a categoria de cédula rara e pode
valer, entre os colecionadores, aproximadamente R$ 165, conforme Catálogo de Cédula
e Moedas do Irley Soares e Cláudio Amato.
Desde 2005, quando a Casa da Moeda do
Brasil deixou de fabricar a nota, a circulação é
cada vez menor. Se no fim daquele ano havia
583 milhões dessas cédulas, hoje há apenas
149.282.073 ainda nas ruas.
Diretor de Divulgação da Sociedade Numismática Brasileira (SNB), Bernardo Marin
Neto informa que a regra para definir o valor
das cédulas é a seguinte: quanto menor for a
emissão da nota, mais ela valerá . “Quanto menos o Banco Central emitir uma cédula com a
assinatura de um ministro ou um presidente do
BC, maior é o valor dela”, informou o diretor
de divulgação da SNB.
Neto diz ainda que
as notas que não circularam pelo país e
têm menor tiragem
podem custar bem
mais do que o valor de face. “A nota
de R$ 1, de 1996,
assinada pelo então
ministro da Fazenda,
Pedro Malan, e pelo
presidente do Banco
Central (BC), Gustavo Loyola, sem
ter circulado, custa entre os colecionadores
aproximadamente o valor de R$ 165”, revela
o diretor.
Em nota, o Banco Central, instituição responsável pela circulação das cédulas, informou que a cédula de R$ 1 deixou de ser produzida porque a instituição vem priorizando
a emissão de moedas “que apresentam uma
relação custo-benefício melhor do que a das
notas em razão de sua durabilidade”, informou
o BC.
A psicóloga Márcia Ricardi, de 37 anos,
guarda em casa algumas notas antigas. Entre
as elas, uma de R$ 1. “Não me considero uma
colecionadora, apenas fiquei com algumas notas antigas para recordação. Já a nota de R$ 1
guardei como símbolo de sorte. Andava com
ela na carteira, mas, com receio de perdê-la,
passei a deixá-la guardada em casa”, relata.
“Tenho apenas uma cédula do nosso primeiro
lote de R$1 e não pretendo me desfazer. Porém, ao descobrir que as cédulas antigas têm
valor para colecionadores, penso em vender
as demais notas”, acrescenta a psicóloga, que
possui 21 cédulas antigas. Entre elas, nove de
mil cruzados. A moeda foi criada em 1986.
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João Magalhães é recebido por uma multidão em Matipó

Por Devair G. de Oliveira

D

omingo, 28 de setembro de 2014 o
deputado João Magalhães (PMDB) visitou
Santana do Manhuaçu,
Santo Amaro, Matipó e
Luisburgo. Em Matipó ele
foi recebido por mais de
duas mil pessoas, prefeitos,
vereadores e várias lideranças políticas, dentre elas
destacamos o prefeito de
Pedra Bonita Trovão Vitor,
prefeito de Matipó Fábio
Henrique Gardingo, o vice-prefeito Sebastião Luiz
Dornelas (Zizi), e mais
seis vereadores da base do

prefeito. Ao pousar o helicóptero no pátio da Faculdade Univertix, rapidamente centenas de pessoas
correram, todos querendo
abraçar o conterrâneo. Já
no palco ele foi ovacionado
pela multidão que lotou o
local.
O prefeito Fabinho deu
as boas-vindas ao deputado
e agradeceu pelos benefícios que tem conseguido,
recentemente
conseguiu
verbas para a construção de
uma creche de um milhão e
meio, que além de amparar
as crianças, vai trazer mais
de 10 novos empregos para
as famílias de Matipó.

Prefeito de Matipó Fábio Gardingo

O

prefeito ressaltou
a necessidade de
Matipó ter dois
deputados majoritários,
para que assegure uma
melhor representatividade da cidade, pediu o
apoio para Misael e João
Magalhães. “Sinto-me
feliz em poder ajudar
meu município, a gente não entra na política
não é para curtir, e sim
para ajudar as pessoas,
o político tem a obrigação de administrar bem,
e resolver os problemas

do município e do povo,
é olhar com respeito e
carinho para as pessoas
que mais precisam, e
isso é o que tenho feito,
nosso município necessita ter bons representantes na Assembleia
Legislativa e na Câmara
dos deputados e João
Magalhães tem contribuído bastante para resolver os problemas de
nosso município, e encerrando agradeço a todos e o meu muito obrigado”. Disse o prefeito.

Deputado João Magalhães

D

epois de vários
oradores o deputado João Magalhães
emocionado
agradeceu a carinhosa
acolhida do povo de sua
cidade natal e falou ao
povo presente. “Para
mim é uma alegria imensa estar aqui na minha
terra natal, onde nasci e
cresci onde moram meus
familiares, com certeza
o lugar que mais amo na
vida. “Depois de 20 anos
como deputado federal
eu agora sou candidato
a deputado estadual, eu
sei que serei chamado
para negociar muitas coisas junto ao governo de
estado, junto aos nossos
pares na assembleia, mas
de uma coisa eu não vou
abrir mão, dia 1° de fevereiro do ano que vem
minha primeira bandeira
é resgatar aquilo que era
para ter sido feito a mais
de 30 anos que é Comar-

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

ca em Matipó, seremos
intransigentes, meu compromisso como deputado
federal eu não tinha força
para trazer a comarca para
Matipó, mas podem ter
certeza que eu vou abrir
mão de muita coisa, mas
não abrirei mão desse
sonho, esse chão foi dos
meus pais, de meus avós,
e todos nós sonhamos
com essa Comarca, e
Matipó por merecimento
já era para ter recebido há
muitos anos.” Disse João
Magalhães.
O deputado ressaltou
ainda que cada compromisso assumido será
honrado, “por isso amigos, meus irmãos em
Matipó vamos levar essa
mensagem de fé e de esperança para uma Matipó
cada vez melhor, para
nós, nossos filhos e nossos netos, muito obrigado”. Agradece João Magalhães
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FEIRA DA PAZ DE MANHUAÇU FOI UM SUCESSO
A
Shows variados e excelente público foram os pontos principais do evento, que completou a 37ª edição

37ª edição da Feira da
Paz foi um sucesso.
Com excelente público nos quatro dias de evento,
a alegria e diversão tomou
conta do Parque de Exposições de Manhuaçu, que recebeu visitantes de toda região.
Na quinta-feira (18), na
abertura do evento, o público
acompanhou um lindo show
de fogos de artifício. Dentro
do propósito do Governo
Municipal, a programação se
voltou inteiramente à família manhuaçuense, que pôde
participar com total segurança, num ambiente saudável e
com todas as condições para
momentos de muita descontração, lazer e alegria. Além
dos shows musicais, o espaço ofereceu também barracas com comidas típicas
e área de lazer destinada às
crianças.
Em seguida, a dupla sertaneja Cesar Menotti e Fabiano
sacudiu aproximadamente 8
mil pessoas. Com músicas
românticas, que marcaram a
vida artística dos músicos, e
obras consagradas de outros
cantores, quem compareceu
ao show acompanhou uma
mega produção.
PATRONO: Quem também abrilhantou a noite de
abertura da Feira da Paz
2014 foi o patrono Wagner
Orlandi dos Santos. Homem
culto, dedicado ao jornalismo e a cultura, ele registrou a
primeira festa, que aconteceu
em novembro de 1978, para
o jornal Tribuna do Leste.
Diante do público, o patrono contou que ficou surpreendido com o convite
feito pelo prefeito Nailton
Heringer e pela secretária
de Cultura e Turismo, para
representar os munícipes
nesse evento considerado
grandioso e marcante na região. Muito emocionado, o
homenageado destacou que
naquele ano escreveu a primeira reportagem sobre a
"Feira da Paz", cuja patro-

nesse foi a professora Ilza
Campos Sad.
"Eu me orgulho pelo honroso convite. A escolha do
meu nome é algo que me
deixou muito feliz. Espero
que a Secretaria Municipal
de Cultura e Turismo seja
verdadeiro canal para elevar
a cada dia a nossa cultura",
disse o patrono Wagner Orlandi.
ALEGRIA: O prefeito
Nailton Heringer contou a
alegria de poder promover
novamente momentos de
descontração, harmonia e
muita paz. De acordo com
o chefe do Poder Executivo,
a vontade de proporcionar a
cada manhuaçuense a alegria
na festa que movimenta toda
a região, consagra a cidade
como sendo a propulsora na
realização de grandes eventos e traz alegria ao governo
municipal.
“Quero registrar o meu
agradecimento a todos que
participaram desta linda festa voltada para a família. Durante os quatro dias, tivemos
momentos agradáveis, com
muita paz e alegria. Participei de todos os dias de festa
e pude ver pessoalmente os
rostos felizes das milhares
de pessoas que prestigiaram
os sete shows musicais. E
no ano que vem traremos
eventos ainda melhores do
que os deste ano", garantiu o
prefeito.
A secretária de Cultura e
Turismo de Manhuaçu, Mariza Helena Klein, também
agradeceu a presença de todos e reiterou que o evento
foi produzido pensando nas
pessoas. "Trouxemos shows
diversificados que se encaixam nos mais variados gostos. É sempre um prazer receber tantas pessoas na nossa
cidade. Espero que todos
aproveitem estes momentos
de muita música com alegria
e paz", completou Mariza.
SHOWS: Ainda dentro
da programação da Feira da

Com excelente público nos quatro dias de evento, a alegria e diversão tomou conta
do Parque de Exposições de Manhuaçu, que recebeu visitantes de toda região.

Paz, no segundo dia, o público acompanhou um lindo
momento de oração com o
cantor gospel Tony Allyson.
Além de entoar seus principais hinos, o artista promo-

veu momentos de encontro
com Deus. O povo manifestou sua fé e se emocionou
com o show. Logo após,
quem subiu ao palco da Feira da Paz foram os paulis-

tas de Ribeirão Preto, Oba
Oba Samba House. Com o
melhor do samba rock, eles
sacudiram o Parque de Exposições.
O terceiro dia de Feira da

Paz contou com a animação
da dupla sertaneja Fred e
Gustavo. Os músicos interagiram com o público e cantaram seus maiores sucessos,
como "Bonde dos Solteiros"
e "Tó sou seu". Encerrando
o penúltimo dia de shows, a
banda Santha Nova apresentou repertório variado, com
sucessos de vários gêneros
musicais.
MARCHA PARA JESUS: No último dia de evento, o público cristão participou da Marcha para Jesus.
Anualmente, o evento é
promovido pela Associação
de Ministros Evangélicos de
Manhuaçu (AMEN) e tem o
apoio irrestrito da Prefeitura.
A concentração foi realizada
na Praça Cordovil Pinto Coelho, às 17 horas. Em seguida, o público caminhou até o
Parque de Exposições, onde
o cantor Thalles Roberto
apresentou seu show.
Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu

Marcha para Jesus com o cantor Thalles Roberto
Homenagem ao patrono Wagner Orlandi dos Santos

Oba Oba Samba House

A dupla sertaneja Cesar Menotti e Fabiano sacudiu
aproximadamente 8 mil pessoas
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Aécio Neves afirma que eleição de Pimenta da Veiga
será a vitória da ética e do trabalho
Candidatos são recebido por mais de três mil pessoas em São João del-Rei, terra de Tancredo; Pimenta reafirma que população não quer o PT em Minas

A

exatamente sete dias
para as eleições, Aécio
Neves, Pimenta da Veiga e Antonio Anastasia visitaram, neste domingo (28/09), a
terra de Tancredo Neves, protagonista de transformações
históricas de Minas e do Brasil.
Cerca de três mil pessoas, entre
lideranças políticas, professores, trabalhadores e eleitores
de São João del-Rei, na região
do Campo das Vertentes, receberam a caravana 45 de braços
abertos e aclamaram Aécio,
Pimenta e Anastasia como os

candidatos capazes de melhorar a realidade socioeconômica
de Minas Gerais e do Brasil.
O encontro foi marcado pela
emoção. Aécio Neves destacou que a grande mudança
que o país precisa começará
por Minas. “Estamos prontos
para fazer as grandes transformações e enfrentar as grandes
dificuldades. Será daqui de Minas que nós teremos mais uma
vez a sinalização mais clara do
caminho mais correto. Daqui
de Minas convoco todos os mineiros para se que levantem e

digam não à corrupção, não ao
PT, e digam sim à ética, sim a
Pimenta da Veiga governador,
sim a Antonio Anastasia senador”, afirmou.
O presidenciável disse, ainda, que a grande vitória do
povo mineiro virá no próximo domingo, dia da eleição.
“Nós somos um time que tem
responsabilidade com o nosso
estado, que demonstrou isso
nos últimos 12 anos. Depende
apenas de cada um de nós, dos
mineiros e mineiras. Tão importante quanto me darem seu

apoio é dar seu voto e apoio a
Pimenta da Veiga 45 governador e Anastasia para o Senado.
Os olhos do Brasil inteiro se
voltam para Minas”, afirmou
Aécio, sendo aplaudido pelos
presentes.
Já Pimenta da Veiga destacou a importância da união de
esforços em defesa do povo
mineiro. “Quero chegar, junto
com Dinis Pinheiro, ao Governo de Minas, e fazer, com Aécio presidente, um dos governos mais dinâmicos da nossa
história, voltado a cada minei-

Veja desempenho dos presidenciáveis
na semana em 11 estados e no DF

Pesquisas Ibope realizadas em SP, MG, RJ, BA, RS, PE, CE, SC, GO, MT, DF e MS nesta semana

ro. Vamos nessa última semana
reunir nossas energias e esforços para, no próximo dia 5, comemorarmos juntos: Anastasia
senador, Pimenta governador e
Aécio presidente”, afirmou Pimenta, que voltou a propor que
o eleitor faça uma comparação
entre os candidatos.
“É preciso comparar os tipos
de governos, que são absolutamente diferentes. Um é o jeito
do PT, que governa pensando
no partido, sem nenhuma preocupação com o destino do
Estado. De outra parte, o nosso
governo. Vamos dar seguimento às transformações iniciadas
em Minas. Em 12 anos, não
houve sequer um escândalo
em Minas. No governo do PT,
os escândalos ocorrem todo
mês”, disse Pimenta. “Estou
convencido de que nesta semana nós haveremos de assumir o
primeiro lugar e vamos ganhar
as eleições. E vamos trabalhar
ininterruptamente até o último
momento do dia 5”, completou.
Berço da democracia mineira: O encontro, que reuniu,
moradores, prefeitos, ex-prefeitos, vereadores, deputados
e candidatos a cargos legislativos, também contou com a
presença do governador Alberto Pinto Coelho. Na chegada
a São João del-Rei, Pimenta,
Anastasia e Alberto fizeram
pausa para um café na Padaria
Trigo de Ouro. Em seguida, caminharam pela Avenida Leite
de Castro até o local do evento,
onde se encontraram com Aécio. No trajeto, receberam o carinho e o apoio da população.
A reunião com lideranças do
Campo das Vertentes também
contou com a presença do coordenador político da campanha, Danilo de Castro.
No evento, Pimenta destacou a importância de estar em
São João del-Rei, considerada
“berço da democracia mineira”. “Uma campanha para o
Governo de Minas não pode
se completar sem vir à terra
de Tancredo Neves. Vir a São
João é relembrar alguns dos
momentos mais importantes
da história de Minas”, afirmou.
Aécio também enalteceu suas
relações afetivas com a cidade.
“Como é bom poder olhar no
olho de cada cidadão e saber

que honrei, nesses 30 anos de
vida pública, esta cidade, terra
do meu avô Tancredo. É um
reencontro com o berço da democracia”, afirmou.
Governo transformador:
Na passagem pela cidade, Pimenta da Veiga falou sobre a
necessidade de consolidar ainda mais as ações do governo
transformados iniciado por Aécio Neves e Antonio Anastasia,
além de destacar importantes
conquistas realizadas pelo Governo de Minas. Na área de
infraestrutura, já está em andamento, por meio do Caminho
de Minas, a pavimentação da
via que liga São Brás Suaçuí
a São João del-Rei, incluindo,
também, os contornos viários
no entorno da cidade, em um
total de 85 quilômetros de estradas asfaltadas.
Na educação, que é considerada área prioritária para
Pimenta da Veiga, o Governo
de Minas investiu mais de R$
8 milhões em 32 obras de reformas e melhorias nas escolas estaduais. Já o programa
Reinventando o Ensino Médio
beneficia mais de 1.600 alunos
em oito escolas e outros 1.500
jovens passaram pelos cursos
do Programa de Educação
Profissional (PEP) na cidade.
Na área da saúde o Governo
de Minas investiu R$ 40,5
milhões de 2003 a 2013, o
que inclui a construção de três
Unidades Básicas de Saúde e
melhorias no Hospital Nossa
Senhora das Mercês e na Santa
Casa da Misericórdia.
Para combater a criminalidade na região o Governo de
Minas entregou 120 veículos
para as forças policiais que
atuam em São João del-Rei.
O município foi contemplado, ainda, com a construção
de um presídio com capacidade para 129 vagas. No setor de saneamento o Estado
investiu R$ 20,4 milhões em
obras de serviços de água e
esgoto. Também já está em
andamento a segunda etapa
do Minas Comunica, que
vai beneficiar 5.076 pessoas
de quatro distritos da cidade. “São grandes realizações, sem dúvida. Agora, o
momento é de buscar novos
avanços”, concluiu Pimenta
da Veiga.
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Pimentel: trabalho social das igrejas será reconhecido e fortalecido

Belo Horizonte (28 de
setembro) – Apoiar sistematicamente o trabalho social desenvolvido em Minas
Gerais junto a comunidades
carentes e população em situação de risco por lideranças das diversas religiões e
crenças representadas no
estado.
Esta é uma das propostas
do candidato a governador
pela coligação Minas Pra
Você (PT), Fernando Pimentel (PT), para ampliar
a rede de proteção social do
estado. Para Pimentel, o trabalho das igrejas nesta área
tem sido fundamental para
a proteção e recuperação da
população em situação de
risco – e este trabalho será
reconhecido e fortalecido
pelo estado, caso seja eleito.
“As igrejas já desenvolvem vários tipos de inicia-

tivas que são fundamentais
para a sociedade, como o
trabalho junto a pessoas
carentes, detentos e dependentes químicos e suas famílias. Até hoje, têm feito
isso, muitas vezes, de forma
isolada.
Agora, terão o governo
como um parceiro presente”, diz o candidato.
A proposta do candidato
é colocar a rede de assistência social do estado ao lado
das lideranças religiosas e
voluntários. “Dizer que o
estado vai trabalhar junto
com eles é reconhecer a importância das igrejas neste
trabalho”, diz.
Para Pimentel, cabe ao
estado articular esse trabalho numa grande rede de
proteção social, dentro das
políticas de redução das desigualdades sociais, amplia-

ção de oportunidades para
jovens, garantia de direitos
humanos e recuperação de
dependentes químicos.
Drogas: O avanço do crack, aliás, é uma das principais preocupações do candidato. Segundo pesquisa
da Secretaria Nacional de
Políticas sobre Drogas, os
usuários regulares do crack
chegam a 370 mil nas capitais em todo o Brasil. Entre
os dependentes, cerca de
14% são menores de idade.
Em Minas, não existe
hoje, por parte do governo,
nenhuma rede de centros de
apoio e recuperação de dependentes químicos. Construir essa rede, com a ajuda
das igrejas, é uma das propostas de Pimentel.
O candidato também
lembrou as ações sociais
realizadas pelas igrejas em

relação ao atendimento de
adolescentes em conflito
com a lei – e assegurou que,
também nesta área, o estado
atuará com parceiro e articulador de iniciativas.
“Vamos recuperar as casas de recolhimento e trabalhar em parceria com
entidades filantrópicas, com
igrejas evangélicas, para
fazer o trabalho de recuperação e ressocialização de
adolescentes”, assegurou.
Legislação:
Pimentel
lembrou que, quando foi
prefeito de Belo Horizonte,
já havia demonstrado seu
reconhecimento ao trabalho
das igrejas. Foi dele o decreto que concedeu isenção de
impostos municipais para os
templos da capital mineira.
O Decreto 11.065, de junho de 2002 (neste ano, Pimentel, como vice-prefeito,

Candidato a governador pela coligação Minas Pra Você elogia
iniciativas sociais de religiosos e diz que estado deve ser
parceiro presente

estava no comando da PBH,
já que então prefeito Célio de Castro encontrava-se
afastado por problemas de
saúde), regulamentou a Lei
8.291, que instituiu a isenção de IPTU para “imóveis
edificados cedidos e ocupados como templos de qual-

quer culto”.
“As igrejas fazem um trabalho muito bonito na área
social. Tiram muita gente
das ruas, do vício, do abandono. Esse trabalho tem de
ser reconhecido e fortalecido pelo estado”, encerra o
candidato.

PMDB caminha para ser o grande vencedor das eleições estaduais

O

PMDB caminha para se
transformar no grande vencedor das eleições estaduais
em 2014. Se as últimas pesquisas
se confirmarem daqui a menos de
duas semanas, a legenda do vice-presidente Michel Temer conseguirá eleger, já em primeiro turno,
seis governadores, indo ao segundo
turno com vantagem em outros
dois. Bem melhor que o desempenho de 2010, quando o partido
elegeu cinco governadores e ficou
atrás de PSDB (8) e PSB (6), e
empatado com o PT (5). Em contrapartida, PSDB, PT e PSB podem
perder espaço. Para fazer o levantamento, o blog "Olho Neles", do jornal O TEMPO, levou em consideração os últimos números de cada
pesquisa Ibope nos 26 Estados e no
Distrito Federal.
De acordo com os dados, é muito provável que a eleição termine já
no primeiro turno em 14 Estados.
Nestes, o PMDB deve vencer em
seis, o PSDB e o PT em dois, e
DEM, PCdoB, PDT e PSD em um
cada. Os peemedebistas têm ampla
vantagem em Alagoas, com Renan
Filho; Amazonas, com Eduardo
Braga; Espírito Santo, com Paulo
Hartung; Rio Grande do Norte,
com Henrique Eduardo Alves;
Sergipe, com Jackson Barreto; e
Tocantins, com Marcelo Miranda.
Os petistas devem levar a melhor
em Minas, com Fernando Pimentel,
e no Piauí, com Wellington Dias. Já
os tucanos tendem a encerrar a fatu-

ra antecipadamente em São Paulo,
com Geraldo Alckmin, e no Paraná, com Beto Richa. Nos outros
quatro Estados com chances claras
de uma definição em turno único,
o PCdoB deve levar no Maranhão,
com Flávio Dino, o PDT, no Mato
Grosso, com Pedro Taques, o DEM
na Bahia, com Paulo Souto e o PSD
em Santa Catarina, com Raimundo
Colombo.
No segundo turno, peemedebistas entrarão em vantagem no Ceará,
com Eunício Oliveira, que ainda
tem chances de ganhar no primeiro turno, e no Rio de Janeiro, com
Luiz Fernando Pezão. O PT, que
tem Delcídio Amaral com chances
ainda de vencer na primeira etapa,
entra no mínimo em vantagem no
Mato Grosso do Sul. No Acre, Tião
Viana também lidera.
Os tucanos não devem conseguir
repetir o feito de 2010, quando fizeram oito governadores. A tendência
é fazer seis, se conseguir, em segundo turno, eleger os líderes Marconi
Perilo, em Goiás, Simão Jatene, no
Pará, Cássio Cunha Lima, na Paraíba e Expedito Junior, em Rondônia.
Nenhum partido perderá tanto
espaço nas eleições estaduais quanto o PSB, abalado pela morte de seu
presidente, Eduardo Campos. Além
de não conseguir garantir nenhuma
cadeira de governador no primeiro
turno, o partido só deve entrar na
segunda etapa liderando em Pernambuco, com Paulo Câmara e no
Distrito Federal, com Rodrigo Rol-

Agora em Lajinha!

Festas

Resultados das últimas pesquisas do Ibope em cada Estado e no Distrito Federal:

Henrique Alves tem 40% das intenções de voto
para o governo do Rio Grande do Norte, segundo
pesquisa mais recente
lemberg. Também entram em vantagem na segunda etapa da disputa,
se as pesquisas se confirmarem,
o PDT, no Amapá, com Waldez
Góes,e o PP, no Rio Grande do Sul,
com Ana Amélia, e em Roraima,
com Neudo Campos.
Se considerarmos candidatos
que podem chegar ao segundo turno (estão em primeiro ou segundo,
ou empatados tecnicamente com
o segundo colocado), o PMDB
pode eleger até 11 governadores; o
PSDB, no máximo, sete, o PT, até
seis e o PSB, cinco. PDT, PSD, PP
e PR têm alguma chance em dois
Estados; o DEM, o PCdoB e PTB,
em um, cada.
Luiz Fernando Pezão
(PMDB) tem chances de
se eleger no Rio de Janeiro no segundo turno;
ele está empatado com
Garotinho

Acre
Tião Viana (PT) 42%
Bocalom (DEM) 25%
Data: 13/9
Alagoas
Renan Filho (PMDB) 43%
Benedio de Lira (PP) 26%
Data: 11/9
Amapá
Waldez (PDT) 37%
Lucas Barreto (PSD) 17%
Camilo Capiberibe (PSB) 15%
Data: 11/9
Amazonas
Eduardo Braga (PMDB) 46%
José Melo (PROS) 31%
Data: 13/9
Bahia
Paulo Souto (DEM) 46%
Rui Costa (PT) 24%
Data: 10/9
Ceará
Eunício (PMDB) 42%
Camilo (PT) 34%
Data: 4/9
Distrito Federal
Rollemberg (PSB) 28%
Agnelo (PT) 21%
Jofran Frejat (PR) 21%
Data: 18/9
Espírito Santo
Paulo Hartung (PMDB) 42%
Renato Casagrande (PSB) 29%
Data: 11/9
Goiás
Marconi Perillo (PSDB) 38%
Íris Rezende (PMDB) 28%
Data: 9/9
Maranhão
Flavio Dino (PCdoB) 48%
Lobão Filho (PMDB) 27%
Data: 19/9
Mato Grosso
Pedro Taques (PDT) 43%
Lúdio Cabral (PT) 16%
Data: 2/9
Mato Grosso do Sul
Delcídio (PT) 42%
Reinaldo Azambuja (PSDB) 22%
Data: 2/9
Minas Gerais
Pimentel (PT) 44%
Pimenta da Veiga (PSDB) 25%
Data: 23/9

Pará
Simão Jatene (PSDB) 42%
Helder Barbalho (PMDB) 38%
Data: 11/9
Paraíba
Cássio (PSDB) 42%
Ricardo (PSB) 37%
Data: 19/9
Paraná
Beto Richa (PSDB) 47%
Requião (PMDB) 30%
Data: 19/9
Pernambuco
Paulo Câmara (PSB) 39%
Armando Monteiro (PTB) 35%
Data: 23/9
Piauí
Wellington Dias (PT) 49%
Zé Filho (PMDB) 22%
Data: 9/9
Rio de Janeiro
Luiz Fernando Pezão (PMDB) 29%
Anthony Garotinho (PR) 26%
Data: 23/9
Rio Grande do Norte
Henrique Alves (PMDB) 40%
Robinson Faria (PSD) 31%
Data: 14/9
Rio Grande do Sul
Ana Amélia (PP) 37%
Tarso Genro (PT) 27%
Data: 18/9
Rondônia
Expedido Júnior (PSDB) 35%
Confusio Moura (PMDB) 28%
Data: 15/9
Roraima
Neudo Campos (PP) 40%
Chico Rodrigues (PSB) 27%
Data: 11/9
Santa Catarina
Raimundo Colombo (PSD) 49%
Paulo Bauer (PSDB) 17%
Data: 17/9
São Paulo
Geraldo Alckmin (PSDB) 49%
Paulo Skaf (PMDB) 17%
Data: 23/9
Sergipe
Jackson Barreto (PMDB) 41%
Eduardo Amorim (PSC) 33%
Data: 1/9
Tocantins
Marcelo Miranda (PMDB) 48%
Sandoval Cardoso (SD) 33%
Data: 10/9
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por

Pr. João Soares
da Fonseca

Citações
Citações
Sábias
Sábias
“Podeis enganar toda
a gente durante um
certo tempo; podeis
mesmo enganar
algumas pessoas todo
o tempo; mas não vos
será possível enganar
sempre toda a gente”.
(Abraham Lincoln)
Não faça sua felicidade depender daquilo que não depende
de você.
Muitas pessoas
sabem o meu nome
e quem eu sou...
Mas poucas pessoas
sabem o que sou e
como sou.
“Um falso amigo é
mais temível que um
animal selvagem; o
animal pode ferir o
seu corpo, mas um
falso amigo irá ferir
sua alma”. (Buda)
“Se as mulheres não
existissem, todo o
dinheiro do mundo
não teria sentido”.
(Aristóteles Onassis)
Entre um governo
que faz o mal e o
povo que o consente,
há uma certa cumplicidade vergonhosa.
(Victor Hugo)
A punição que os
bons sofrem quando
se recusam a agir, é
viver sob o governo
dos maus. (Platão)
"A diferença entre
uma democracia e
uma ditadura consiste
em que numa democracia se pode votar
antes de obedecer
as ordens" - Charles
Bukowski (1920 - *
escritor americano)
"É parte da cura, o
desejo de ser curado" - Sêneca, o jovem
(4 a.C. - 65 d.C. *
filósofo romano)
"Eu não peço que me
façam ficar jovem
de novo. Tudo o que
quero é continuar
envelhecendo" - Konrad Adenauer (1876
- 1967 estadista).

Incontinência urinária
Sequência simples de exercícios é usada no
combate ao problema e pode ser realizada a qualquer hora
Aproximadamente quinze minutos diários de
exercícios simples e sem contraindicações podem afastar ou ajudar a resolver a incontinência
urinária, problema que, segundo estimativas,
atinge em diferentes graus até 30% das mulheres
brasileiras entre 30 e 60 anos. Os especialistas
acreditam que essa porcentagem pode ser até
maior, já que faltam estudos epidemiológicos
consistentes sobre o tema e a realidade do País.
E embora também possa acometer os homens, o
problema é muito mais comum nas mulheres, devido à anatomia própria do corpo feminino.
A incontinência urinária de esforço é definida
como uma perda involuntária de urina ocasionada pelo aumento da pressão sobre o abdômen. É
comum o relato de mulheres que, ao correr ou
pular, ou mesmo ao espirrar ou rir de forma intensa, percebem que houve escape de urina. Isso
acontece devido à sobrecarga ou ao desgaste natural do assoalho pélvico, uma rede de músculos
e ligamentos que sustenta o útero e a vagina no
lugar, além de manter o reto na posição normal.
Essa estrutura também é essencial para a manutenção da força da musculatura que envolve a
bexiga e a uretra.
A incontinência urinária tem forte influência
na qualidade de vida do paciente. Com receio por
não apresentar controle total da bexiga, o indivíduo passa a evitar o convívio social, isolando-se
cada vez mais. Estudos realizados nos Estados
Unidos revelam que pessoas com o problema estão duas vezes mais suscetíveis à depressão do
que a população em geral. Elas também têm uma
percepção pior de próprio estado de saúde, o que
gera um impacto psicológico negativo.
Musculação: Assim como em outras partes
do corpo, se o assoalho pélvico não for exercitado, torna-se mais fraco e menos eficaz. A situação fica mais comum com o passar da idade,
em quem está acima do peso e em mulheres que
já engravidaram. “Durante a gravidez e mesmo
após o parto há sobrecarga dos músculos e esse
desgaste pode levar à incontinência”, explica o
Dr. Mariano Tamura Vieira Gomes, ginecologista do Einstein. “O problema também é muito comum na pós-menopausa: por conta da mudança
hormonal, há redução das fibras de colágeno e
o consequente enfraquecimento da região”, completa.
Todos os músculos do corpo, para serem fortes
e exercerem bem as funções de proteção, movimentação e manutenção, precisam estar condicionados. O mesmo acontece com os do assoalho
pélvico. Para fortalecer a região, os especialistas
indicam às mulheres a realização dos exercícios

CAFÉ CREMOSO
INGREDIENTES

1 lata média de leite ninho,
1 vidro médio de nescafé,
20 colheres (sopa) de açúcar refinado,
1 colher (sopa) de bicarbonato.
MODO DE PREPARO
Misturar bem todos os ingredientes.
Dividir essa mistura
em 3 partes e bater
uma por uma no liquidificador. Guardar em vidros hermeticamente fechados.
Para cada xícara, colocar três colheres
(café), despejando água fervendo.

de Kegel, inventados pelo ginecologista Arnold
Kegel na década de 1940. A sequência pode evitar o aparecimento da incontinência urinária ou
resolvê-la, se ela ainda estiver em um grau leve.
Naquelas mulheres que já apresentam incontinência urinária, em uma primeira consulta o médico avalia o tônus ou a fragilidade dos músculos
e observa também se os reflexos estão normais.
Como há mais de um tipo de incontinência, o relato da paciente também é de extrema importância. Alguns médicos pedem registros diários da
perda de urina a fim de identificar possíveis hábitos que estejam levando ao problema. Se houver
necessidade, é possível pedir a realização de um
estudo urodinâmico, no qual o comportamento
da bexiga (esvaziamento, capacidade e fluxo) são
monitorados por meio de uma sonda.
Detectada a necessidade dos exercícios, o próximo passo é a conscientização do próprio corpo
e entender o que é o assoalho pélvico. “Identificá-los é fácil: os músculos a serem trabalhados
são aqueles usados para interromper a micção”,
esclarece o Dr. Luis Augusto Seabra Rios, urologista do Einstein.
Passadas essas fases, uma equipe multiprofissional, composta por médicos e fisioterapeutas,
indicará quais os movimentos e por quanto tempo eles devem ser realizados, levando em conta
os aspectos avaliados pelos especialistas, além
da idade e possível gravidez anterior. Os exercícios também podem – e devem – ser utilizados de
forma preventiva.
A sequência é baseada na contração e relaxamento dos músculos e deve ser feita, pelo menos,
três vezes ao dia, todos os dias, de bexiga vazia. A técnica básica prevê apertar e levantar os
músculos pélvicos, segurá-los nessa posição por
cinco segundos e depois relaxá-los pelo mesmo
período. O tempo deve ir aumentando de forma
gradual. Como a região trabalhada não é visível,
é possível fazer os exercícios no trânsito ou no
trabalho, em qualquer momento oportuno.
Os primeiros resultados começam a aparecer
logo após o primeiro mês. No entanto, ressalta
o Dr. Luis, o tempo que levará para apresentar
algum efeito dependerá da gravidade do quadro,
isto é, da quantidade de urina que se perde. “Nos
casos mais graves, quando os exercícios são realizados corretamente e no mínimo três vezes por
dia, os resultados podem ser percebidos após três
meses e após cerca de um ano se dá a resolução completa do caso”, explica o urologista. Se
depois desse período a incontinência persistir, é
preciso avaliar outro método de tratamento.
Vale ressaltar que a aderência ao treino deve
ser contínua e perene. Os músculos do assoalho
pélvico (assim como os demais) voltam a enfraquecer se a musculação for abandonada.

jsfonseca@pibrj.org.br

Fuja da inveja e do ciúme

Você já teve que sair correndo de uma situação plena de perigo? Agora imagine se você tivesse que fugir
do país porque o presidente da república quisesse a sua
cabeça! Imagine todo o exército do país caçando você
como se você fosse uma fera perigosa! Imagine mais:
você fugindo de alguém poderoso, só por causa da inveja que ele tem de você! Doentio, não?
A Bíblia diz que Davi, o futuro rei de Israel, teve que
viver boa parte de sua juventude, fugindo de Saul, o rei
de sua terra. Sem dúvida, um caso psiquiátrico, Saul
usou os instrumentos de poder de que dispunha para
perseguir o talentoso jovem, apenas por ciúme. Por aí
já se vê que inveja e ciúme não são brinquedinho de
criança. Se você se flagrar com inveja de alguém, não
pense que isso é bobagem. Leve isso a sério. E leve
isso aos pés do Senhor em oração. Confesse ao Senhor
essa fraqueza e peça forças para viver sem ciúme e sem
inveja. Foi o que Saul deveria ter feito, mas não fez.
Enquanto isso, Davi fugia, mesmo sabendo que Deus
o escolhera para ser o sucessor de Saul, e orava. Ouça
a oração que ele fez, desde as entranhas da Caverna de
Adulão (Salmo 142):
"1 Com a minha voz clamei ao SENHOR; com a minha voz supliquei ao SENHOR.
2 Derramei a minha queixa perante a sua face; expus-lhe a minha angústia.
3 Quando o meu espírito estava angustiado em mim,
então conheceste a minha vereda. No caminho em que
eu andava, esconderam-me um laço.
4 Olhei para a minha direita, e vi; mas não havia
quem me conhecesse. Refúgio me faltou; ninguém cuidou da minha alma.
5 A ti, ó SENHOR, clamei; eu disse: Tu és o meu refúgio, e a minha porção na terra dos viventes.
6 Atende ao meu clamor; porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores; porque são mais
fortes do que eu.
7 Tira a minha alma da prisão, para que louve o teu
nome; os justos me rodearão, pois me fizeste bem”.
Aprendamos com Davi a viver acima do ciúme e da
inveja!

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE

DOCINHO DE
AMENDOIM
COM AVEIA

INGREDIENTES

1 xícara (chá) de amendoim torrado
e sem pele - 1 xícara (chá) de aveia em
flocos - 1 clara - 2 colheres (sopa) mel ou
glucose de milho - 1 xícara (chá) de açúcar
- Açucar cristal para decorar
MODO DE PREPARO
Passe o amendoim junto com o açúcar
no liquidificador; em uma vasilha misture tudo com as mãos até virar uma massa;
espalhe em uma forma untada, corte em
cubinhos e passe no açúcar cristal.

ACADEMIA
KOMEIKAN

Rua Vicente de
Paula Reis, 23
Bairro São Jorge
(ao lado da Retífica)
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Homem é assassinado a machadadas

Um assassinato foi registrado na manhã de sexta-feira, 19/09, na zona rural
do município de Miradouro.
A Polícia Militar foi acionada pelo dono da Fazenda
Cachoeira do Brumado, que
encontrou o corpo, caído
e todo ensanguentado, no
terreiro de sua propriedade.
A PM e a Perícia Técnica
da Polícia Civil estiveram no
local e o corpo foi localizado
a cerca de dez metros da varanda da cozinha, que estava

toda revirada, aparentando ter
sido cenário de uma luta entre
a vítima e o autor do crime.
Ainda no local foi encontrado
um machado cheio de sangue,
provavelmente a arma usada
para matar o homem, que
apresentava afundamento de
crânio com perda de massa
encefálica. A vítima não foi
reconhecida pelos moradores e
o corpo foi encaminhado para
o IML de Muriaé. O caso será
investigado pela Polícia Civil.
Miradouro Notícias

Aposentado é assassinado
com 16 facadas em Santa
Bárbara do Leste

Três traficantes presos em Alto Jequitiba

A LT O J E Q U I T I B Á
(MG) - Três pessoas foram
presas pela Policia Militar
durante a manhã desta quinta-feira, 25/09, no Córrego
Caratinga, na zona rural de
Alto Jequitibá.
A ação dos policiais foi desencadeada após apurações a
partir de denúncias encaminhadas ao Ministério Público
sobre o tráfico de drogas em
Alto Jequitibá. Num primeiro momento, os policiais
levantaram os nomes dos
suspeitos. Dois irmãos e a
mulher de um deles moram
na propriedade. Com filmagens e outros dados, os militares cumpriram mandado de
busca e apreensão na manhã
de quinta. O primeiro suspeito, de 28 anos, quando viu a
viatura policial, correu para
dentro da casa tentando fugir,
mas foi preso e imobilizado
pelos policiais por resistir à
prisão. O irmão de 31 anos

em um buraco. Já as barras
menores e as buchas estavam
escondidas em uma árvore
próxima a casa. A localização foi possível por conta
do monitoramento que vinha
sendo feito anteriormente.
Os três foram presos por
envolvimento com tráfico e
associação para o tráfico e
levados à delegacia de Polícia Civil.
Carlos Henrique Cruz

chegou bastante agressivo
e também foi contido pelos
policiais, ao mesmo tempo
em que a companheira, de
27 anos, foi algemada. Ela
tentou entrar em casa antes
das buscas serem realizadas.
Na casa, a Polícia Militar
recolheu duas motocicletas,
dois telefones celulares, 33

reais em dinheiro e uma
balança de precisão. Nas
proximidades da casa, foram
encontrados uma barra grande de maconha, onze barras
pequenas de maconha e três
buchas de maconha embaladas para venda.
Segundo a PM, a barra de
maconha estava escondida

Jovem morre em acidente em Simonésia

O motociclista Evaldo
Pereira da Cunha, 20 anos,
morreu em um acidente no
km 65 da MG-111, próximo
ao trevo de Simonésia, na
curva dos eucaliptos, logo
após o Bar e Restaurante Alto
da Serra.
Segundo informações da
Polícia Militar Rodoviária,
o jovem seguia sentido a
Manhuaçu, quando deparou
com um Ford Fiesta, que

Na cena do crime muito sangue no chão da cozinha, vestígios no fogão e em outros
móveis do mesmo cômodo. O
corpo do aposentado Aguimário
Francisco Correa, de 56 anos,
foi encontrado dentro da sua
residência na Rua Elpides Antônio Alves, em Santa Bárbara do
Leste, caído no chão da cozinha.
Segundo uma primeira análise
da perícia técnica da Polícia Civil, a vítima foi morta com pelo
menos 16 facadas em diversas
regiões do corpo. Os policiais
militares foram acionados na
manhã de segunda-feira (22/09).
Estima-se que o homicídio tenha
ocorrido ainda na madrugada.
A princípio, a polícia tem
uma suspeita, mas preferiu não
revelar detalhes, afim de não
atrapalhar a investigação. Após
a retirada do corpo, os policiais
saíram em rastreamento. Por
enquanto, autoria e motivação

ainda são desconhecidas.
Os moradores da localidade
ficaram perplexos com a notícia.
Um vizinho, Pedro Ramiro, que
há um ano e meio convivia com
a aposentado lamentou o fato,
salientando que ele uma pessoa
de bem.
Super Canal

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CONCEIÇÃO DE IPANEMA - mg
Município de Conceição de Ipanema – Edital de intimação – PA 0046-00040010-2014 – Apuração de responsabilidade por multa de trânsito – Tendo em vista
que o Senhor Carlos Sperber Selos, CPF 602.976.036-04, ocupante do cargo de
motorista, da Secretaria Municipal de Higiene e Saúde, ter recusado a notificação
da instauração do processo acima, conforme certidão, fica o mesmo intimado desta instauração, ficando também intimado dos fatos constantes da Portaria 1/2014 e
Portaria 3/2014, publicadas regularmente. As portarias, além de publicadas, estão
à disposição junto à Comissão. Fica ainda intimado: a) que poderá ter acesso ao
processo na secretaria a qualquer momento, pessoalmente ou por meio de advogado, inclusive fazer cópia de documento; b) que o seu prazo para defesa é de
15 (quinze) dias após o primeiro dia útil seguinte à publicação deste edital; c) que
deve estar ciente do que diz a súmula 5 do STF já que “a falta de defesa técnica
por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição”.
Município de Conceição de Ipanema, 25/9/2014. Maria da Penha Mascarenhas,
Presidente da Comissão.
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA - PORTARIA S.E.M.A.F Nº 4, DE
22/9/2014. ALTERA a Portaria 1/2014 para fixar prazo e dá outras providências e dá
outras providências. CINTHYA DE CARVALHO SAAR, Secretaria Municipal de Administração e Finanças, nos termos do que dispõe o art. 47 da LOM e Decreto Municipal nº
342, de 12.8.2014, resolve: Art. 1º O art. 1º da Portaria número 1/2014 passa a vigorar
com a seguinte redação: “Art. 1º Fica instaurado processo administrativo para apurar,
no prazo prorrogável de 60 (sessenta) dias, a contar da data do recebimento da notificação inicial ou da publicação do edital, responsabilidade sobre fato (s) envolvendo a aplicação de multa de trânsito no Município de Conceição de Ipanema, a ser apurada pela
Comissão criada pelo Decreto Municipal nº 342, de 12.8.2014”. Art. 2º Os fatos estão
informados e detalhados na Portaria nº 1/2014. Art. 3º Esta portaria entra em vigor na
data de sua publicação. Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário. CONCEIÇÃO
DE IPANEMA, 22/9/2014. Cinthya de Carvalho Saar. SEMAF (Secretaria Municipal de
Administração e Finanças)

estava parado às margens da
rodovia, no mesmo sentido.
O motoqueiro tentou desviar,
mas não conseguiu, atingindo o para choque traseiro e a
lateral do veiculo.
Ele perdeu o controle da
direção, invadiu a contramão
e bateu em um caminhão,
que seguia no sentido contrá-

rio. Evaldo morreu no local.
O jovem que trabalhava
em Santana será sepultado
no cemitério municipal em
Simonésia, às 16 horas,
deste sábado. O corpo foi
velado na capela velório do
Lar dos Idosos São Vicente
de Paulo.
Polícia e Cia

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA. PORTARIA S.E.M.A.F Nº 3, DE
22/9/2014. ALTERA a Portaria 2/2014 para fixar prazo e dá outras providências e dá
outras providências. CINTHYA DE CARVALHO SAAR, Secretaria Municipal de Administração e Finanças, nos termos do que dispõe o art. 47 da LOM e Decreto Municipal nº
342, de 12.8.2014, resolve: Art. 1º O art. 1º da Portaria número 2/2014 passa a vigorar
com a seguinte redação: “Art. 1º Fica instaurado processo administrativo para apurar,
no prazo prorrogável de 60 (sessenta) dias, a contar da data do recebimento da notificação inicial ou da publicação do edital, responsabilidade sobre fato (s) envolvendo a aplicação de multa de trânsito no Município de Conceição de Ipanema, a ser apurada pela
Comissão criada pelo Decreto Municipal nº 342, de 12.8.2014”. Art. 2º Os fatos estão
informados e detalhados na Portaria nº 2/2014. Art. 3º Esta portaria entra em vigor na
data de sua publicação. Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário. CONCEIÇÃO
DE IPANEMA, 22/9/2014 Cinthya de Carvalho Saar, SEMAF (Secretaria Municipal de
Administração e Finanças)
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ENTRETENIMENTO
Faça o que eu digo
Um paulista confessa a um carioca.
- Não sei se me caso com uma viúva rica,
feia e que não amo ou se com uma garota
pobre, bonita e por quem estou apaixonado.
- Faça o que seu coração mandar - diz o
amigo carioca. - Mas acho que deve se casar
com aquela que você realmente ama.
- É verdade! Vou ouvir o chamado do
meu coração. Seguirei o seu conselho.
- Assim se os homens de bem se procedem. A propósito, você pode me dar o endereço da viúva?

O comedor de letras
O camarada estava andando em um táxi
quando o motorista diz: - Olha que mulher
bonita!...Nooossa, ela é um avião!
E o passageiro responde, gritando: FEIA!
O motorista, olhando: - Feia nada! Ela é
gostosa pra caramba!
E o passageiro, de novo: - FEIA!!!
- Que feia o quê? Tá louco? - retruca o
motorista.
E o passageiro, aos berros: - FEIA!...
FEIA!...FEIAAAA!!!
O motorista, que dirigia olhando pra trás,
de repente se choca com a traseira de um
caminhão.
Louco da vida, ele exclama: - Pô, cara!
Você viu que eu ia bater! Por que não me
avisou???
E o passageiro, histérico diz: - Aralho!!!
Eu ava alando há ua hora: feia, feia... e ocê
não feiôô. É ...urdo, é..., seu ilho da uta!

sete erros

Bêbados
Haviam 3 bêbados, bebendo ao lado de
um morro, a bebida acabou então fizeram
um sorteio para decidir quem iria subir o
morro para comprar mais cachaça: o sorteado já bêbado, subiu o morro e comprou
a cachaça colocando-a no bolso traseiro da
calça, porém na hora de descer, escorregou
e foi rolando até lá em baixo, quando parou,
sentiu aquele frio na bunda e disse, DEUS
QUEIRA QUE SEJA SANGUE!

Quem eu sou?
Um portuga tinha bebido a mais e voltando para casa, capotou com o carro e ficou
pendurado numa arvore, sobre um precipício de 10000metros. Logo após chega
um mascarado todo vestido de preto, num
cavalo preto, e usava uma espada e salva o
portuga. Logo pega a espada e faz um Z na
barriga do portuga e pergunta: - Sabes quem
eu sou? O portuga pensa (?) olha o Z e responde: - Pois claro! Zuperman...

A SOGRA
Um sujeito levou a mulher e a sogra para
conhecerem Jerusalém. Chegando lá, a velha não agüentou a emoção de conhecer a
Terra Santa, teve um ataque cardíaco e morreu.
Depois de tomar as providências necessárias, o casal descobriu que trasladar o corpo
de volta para o Brasil custaria 10 mil dólares.
— Meu bem — disse a esposa ao marido — se quiser, podemos enterrar mamãe
aqui mesmo. Não me importo.
— NÃO! — disse-lhe o marido — em Jerusalém não a enterro de jeito nenhum!
— Por que, meu amor?
— Um sujeito foi enterrado aqui e depois
de três dias ressuscitou!

CURIOSIDADES
TRANSGÊNICOS - O risco dos
transgênicos. Os animais e vegetais
geneticamente alterados podem trazer grandes problemas ao equilíbrio
do ecossistema mundial. De acordo
com o Greenpeace, a famosa ONG,
os genes introduzidos em plantas e
animais através da engenharia genética podem ser transferidos para outras espécies através do cruzamento,
saindo do controle dos cientistas.
Pesquisas na Alemanha mostraram
que um determinado gene foi transferido para plantas comuns a 200 metros de distância do local do cultivo
das modificadas. Agora imagine que
um tipo de vegetal é vastamente usado na alimentação e está sendo pesquisado para auxiliar na medicina,

após algumas experiências o mesmo
deixa de ser consumível e, por acidente, acaba se proliferando por aí e
tornando todos os seus semelhantes
não transgênicos iguais a ele, isso
afetaria drasticamente as reservas de
comida. Isso sem falar nas pragas de
insetos e bactérias resistentes a nossas vacinas e venenos que podem
escapar e espalhar seus supergenes.
Esse tipo de eventualidade poderia
ser fatal para uma comunidade, cidade ou talvez até em maior escala.
Os transgênicos podem obviamente
trazer grandes benefícios à humanidade, mas será que as empresas que
os pesquisam preservam os cuidados
necessários mesmo quando o lucro
entra em jogo?

HORÓSCOPO
Astrológica por Claudia Vannini

LIBRA – DE 23/9 A 22/10: Será possível neste
final de setembro e início de outubro, mudanças
repentinas de planos nas áreas do trabalho e
pessoal. Mas calma agora você tem disposição e
energia para contornar situações e equilibrar seus
interesses e dos outros.
BENS E FINANÇAS: possivelmente mudanças consideráveis em
contratos de compra e venda ou de fornecimento de equipamentos,
sobretudo relacionados à tecnologia. Uma das coisas importantes a
se fazer é pensar sempre no plano B, diante de surpresas. Cuidado
com gastos desnecessários.
ÁRIES – DE 21/3 A 20/4: O cenário está muito bom para colher o
resultado dos últimos esforços no trabalho ou até em disputas simples
do cotidiano. A criatividade ganha uma mãozinha de Marte em bom
aspecto com Júpiter e a coragem para empreender aumenta.
BENS E FINANÇAS: com a criatividade em alta ou até a oportunidade de ter percebido que há outras formas para empreender, você
tem a disposição para executar novas tarefas. Se souber “vender o
peixe” à equipe de trabalho, melhor ainda, pois poderá contar com
ajuda de quem menos espera.
TOURO – DE 21/4 A 20/5: Desde o dia 24, com a Lua Cheia em
Libra, novas emoções, sobretudo nos detalhes do cotidiano. Pode até
ser mais fácil o discurso do “Eu me basto”, mas quando o assunto
entra na esfera do trabalho, as emoções do momento podem redefinir
situações, a princípio, simples, porém importantes.
BENS E FINANÇAS: oscilações na área financeira podem perturbar
neste momento. O grande lance é ter paciência e tentar equilibrar com
o corte de gastos desnecessários. Já no trabalho, quando perceber
que o clima está tenso, fingir-se de morto pode ser a saída.
GÊMEOS – DE 21/5 A 20/6: Se você estiver pensando em alçar
novos rumos na área dos estudos, o momento está satisfatório. A Lua
em Libra desde o dia 24 dá uma forcinha em sua projeção social e
poderá trazer boas recompensas com ideias criativas e vontade de
empreender num novo direcionamento.
BENS E FINANÇAS: maior destaque àqueles que desejam inovar
ou trazer novidades de fora. Saiba que é bom, antes de qualquer
tipo de execução de ideias, planejar bem os investimentos a serem
realizados e a possibilidade de retorno no futuro.
CÂNCER – DE 21/6 A 22/7: Adquirir consciência a respeito de seu
papel na família ou nas redes sociais não surge do nada. A experiência
agora tem lá sua relevância e os ajustes, neste momento, podem ser
importantes, porém deverá perceber a hora certa para definir atitudes
em relação a sua individualidade e a contribuição coletiva.
BENS E FINANÇAS: o momento está interessante para reaver
algum capital que ficou para trás, principalmente relacionados a bens
de família. Se souber controlar os recursos e estiver pronta a investir,
por exemplo, em tecnologia, logística ou na projeção do negócio, pode
ser uma proposta.
LEÃO – DE 23/7 A 22/8: Suas atitudes podem incentivar os outros,
se souber usar o poder das palavras na hora certa. Você tem garra,
otimismo e inspiração para trazer a responsabilidade para si e seguir
com bons planos na área dos estudos e aperfeiçoamento técnico.
BENS E FINANÇAS: apesar do momento propício para se ganhar
dinheiro, é bom evitar compras fora do planejamento, incluindo as supérfluas, até mesmo as pequenas. Aproveite a intuição e repense sobre
o que esperar de sua rede social. Maturidade é tudo neste momento.
VIRGEM – DE 23/8 A 22/9: Ter a noção exata de seu papel no
ambiente do trabalho é um pouco arriscado falar, mas saiba da importância das ações nas próprias atitudes dos colegas. Autoconfiança e
determinação para traçar novos caminhos ou pelo menos, preparar o
terreno ao futuro poderá descortinar oportunidades em breve.
BENS E FINANÇAS: o momento suscita curiosidade a partir de informações financeiras dentro da oscilação do mercado. Novas ideias?
Sim, mas sempre é bom tentar perceber o impacto no mercado antes
de adquirir um novo equipamento ou nova tecnologia.
ESCORPIÃO – DE 23/10 A 21/11: Quem não sonha acordado, não
é, escorpianas? Pois então, saiba que sempre é bom alimentar as
esperanças sonhando acordada, com o mundo ideal, dos sonhos de
menina. Isso é reflexo de maturidade e da vontade de acertar em planos bem configurados, quem sabe, num futuro nem tão distante assim?
BENS E FINANÇAS: quer queira ou não, você passa credibilidade
pela vontade sempre de executar tarefas com afinco. A capacidade de
elaborar questionamentos viáveis diante de um problema pode trazer
consequências positivas. Evite gastos desnecessários.
SAGITÁRIO – DE 22/11 A 21/11: Deixar uma sagitariana satisfeita,
muitas vezes, pode ser um verdadeiro dilema. Mas há uma área incrível
e infindável que pode fazer aguçar a curiosidade com a possibilidade
de melhorar em vários sentidos – a intelectualidade. Transformar as
informações em conhecimento será fundamental para este momento.
BENS E FINANÇAS: as pessoas que atuam na área da comunicação estão com a faca e o queijo na mão para realizar transformações e
atrair maiores dividendos a partir de inovações e arranjos tecnológicos
na projeção, por exemplo, de marcas.
CAPRICÓRNIO – DE 22/12 A 20/1: As notícias são boas com o
retorno de Plutão ao movimento dianteiro em Escorpião. Saiba que
com o Sol em Libra e a própria lunação em Libra, sua projeção no
trabalho ou nos negócios será acentuada e com isso atrairá novas
perspectivas nos negócios. Use a intuição.
BENS E FINANÇAS: momento excelente para reconfigurar estratégias
e redefinir caminhos. Não esqueça que na área do trabalho, talvez seja
necessário adquirir novas tecnologias para maior segurança de todos.
AQUÁRIO – DE 21/1 A 19/2: Saber a hora de parar e refletir sobre
os prós e contra de situações ocasionadas por suas próprias escolhas
é um sinal interessante de maturidade. Se a ansiedade de ver as coisas
fluindo melhor no campo do trabalho estiver atrapalhando, o melhor a
fazer é relaxar e deixar o destino dar uma mãozinha.
BENS E FINANÇAS: todo cuidado é pouco na hora de fazer
escolhas, por exemplo, para investir em algo grande. Tudo bem,
ninguém tem “vara de condão”, mas dá para saber diferenciar o que
será importante e necessário do supérfluo, não é? Então, escolha.
PEIXES – DE 20/2 A 20/3: O momento pode trazer algumas inquietações a partir da curiosidade para acessar novas culturas e até
tecnologias. Outro detalhe interessante, diante do posicionamento
do Sol e de Mercúrio, é que os sonhos podem ser interessantes e
refletirem, inclusive, quais caminhos a percorrer.
BENS E FINANÇAS: há disposição para trabalhar melhor em
equipe. Saber ouvir e procurar executar tarefas em parceria pode ser
um bom sinal para superar entraves cotidianos. Isso também é um
sinal de maturidade, pois contribuirá decisivamente para o crescimento
individual e coletivo de todos.
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Grazi Massafera será a nova
apresentadora do “Vídeo Show”
Com a audiência abaixo do esperado, a Globo decidiu mexer, mais uma
vez, no formato do “Vídeo Show”.
Dessa forma, Grazi Massafera, 32,
será a nova apresentadora do programa
vespertino, de acordo com a colunista
Keila Jimenez, do jornal “Folha de S.
Paulo”.
A atriz, que viajou para a Europa
há alguns dias, deve assumir a atração ainda neste ano. O
convite veio do diretor de núcleo, Ricardo Waddington, 53,
Com a chegada de Grazi, Zeca Camargo, 51, vai ganhar novos espaços no formato.
A escolha da Globo pela artista aconteceu por causa dos
resultados positivos que ela alcança à frente do “Superbonita”, do GNT. No ano passado, a ex-mulher [pelo menos
oficialmente] de Cauã Reymond, 34, tornou-se a apresentadora do programa, que aumentou os índices de audiência
e ganhou mais anunciantes, conforme destaca a mesma colunista.
Vale lembrar que o “Vídeo Show” foi reformulado em
novembro de 2013, mas nunca marcou os resultados esperados pela Globo. Zeca foi considerado um dos principais
culpados pelo fracasso do programa. Para tentar reverter a
situação, Otaviano Costa, 41, passou a apresentar alguns
quadros. Mesmo com outras mudanças, a emissora carioca
continua sendo ultrapassada pelas principais concorrentes
no horário.

Aos 55 anos, Gretchen virá ao Brasil
para fazer nova lipoaspiração
Além de rever a família, Gretchen, 55, virá
ao Brasil no início de
outubro para fazer uma
nova lipoaspiração.
"Vou ao Brasil para
ver minha família,
comprar
mercadoria
para loja e fazer três
shows. É um prazer poder revê-los. Vou a São
Paulo ver a Thammy, minha mãe e minha irmã, Sula, fazer
compras para minha loja e também fazer uma lipoaspiração", disse a cantora ao jornal “Extra”. Vale lembrar que ela
já assumiu publicamente que fez mais de 20 intervenções
cirúrgicas no corpo.
Vivendo na Europa há 2 anos, a famosa retornará ao seu
país de origem ao lado do atual marido, o português Carlos Marques. "Vou ficar 15 dias no Brasil pois não posso
abandonar minha loja", explicou ela que é dona de três lojas
que vendem produtos brasileiros, uma em Paris e duas em
Portugal, onde vive atualmente.
Quanto ao seu retorno aos palcos, Gretchen contou que
está sempre preparada para cantar e dançar.“Não existe não
estar preparada. Um artista de verdade nunca esquece o seu
sentimento pela música. Estarei sempre preparada para viver minha música. Minha arte, meu dom. Farei show em
Recife e mais dois em Fortaleza”, declarou ela.

Ivete Sangalo quer vender seu jatinho
de R$ 16 milhões
Ivete Sangalo estaria disposta a vender seu jatinho, um
Citation Excel que custou R$
16 milhões em 2011. Segundo
uma fonte do blog, a cantora
baiana está assustada com os
altos custos para se manter um
avião particular (um simples
deslocamento pode custar até
R$ 30 mil). Caso consiga vender a aeronave, Ivete não comprará outra e vai começar a
alugar jatinhos para poder cumprir sua agitada agenda de
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shows pelo Brasil. O Citation da cantora tem poltronas especiais e até uma cama. Antes deste aparelho, ela teve um
Citation SII, que a serviu de 2006 a 2011.

Zilu volta a procurar Zezé
Di Camargo e o ex-casal discute
Zilu Camargo, 53, novamente está em pé de guerra com o
ex-marido, o cantor Zezé Di Camargo, 52.
De acordo com a coluna “Retratos da Vida”, do jornal
“Extra”, a socialite tem telefonado com frequência para o
sertanejo exigindo que ele termine o namoro com a jornalista Graciele Lacerda,33.
Por conta disso, no final de semana os dois voltaram a
discutir. Inclusive, Zezé usou o Instagram para mandar uma
indireta à ex-mulher com quem foi casado durante 30 anos
e teve três filhos: Wanessa, 31, Camilla, 28, e Igor, 18. “Ou
você vive a sua vida e seja feliz, ou vive a minha e seja infeliz”, postou ele.
No desabafo, o músico comentou que nem tudo o que é
dito por aí é verdade e que todos deveriam se preocupar
consigo mesmos. "A madrugada é a tristeza da solidão, antagonicamente companheira das reflexões. Sozinho vejo
meus erros, acertos e devaneios. O ser humano é assim:
complexo! Nem tudo que os olhos vêem é a verdade, nem
tudo que se ouve é a verdade. Acredite apenas nas suas atitudes. Nunca vi ninguém vencer com a verdade dos outros.
Quando você vem aqui e fala de mim, você está esquecendo
de pensar em você mesmo".
Por fim, Zezé mandou um recado: "Pense apenas que não
tenho que ser o que você quer ou pensa. Pense no que você
pode ser e onde você pode chegar. Sou um vencedor e você
pode ser também! O mesmo Deus que me ama, ama você
também. A escolha é sua! Ou você vive a sua vida e seja
feliz, ou vive a minha e seja infeliz. Fica a dica!".

Viviane Araújo vai processar
responsável por vídeo de sexo
A atriz e modelo Viviane Araújo, que teve seu nome ligado a um vídeo onde um casal tem relações sexuais na
rua, está tomando medidas legais para que a pessoa que o
publicou seja punida pela Delegacia de Crimes Virtuais, que
investiga difamações na internet.
De acordo com sua assessoria, a própria Viviane recebeu
o vídeo e imediatamente ficou abalada. "Nesse horário que
o vídeo mostra, às 5h22, ela tava dentro de um Habib's com
alguns amigos, voltando de um ensaio do Salgueiro", contou a assessora.
O vídeo em questão, que começou a circular na internet
na segunda-feira (22), mostra uma mulher parecida com a
atriz, nua e apoiada em um carro. A "sósia" ainda tem relações sexuais com um homem. Viviane negou veementemente ser a mulher no vídeo e lembrou que tem como provar que estava em outro lugar. A assessora reforçou o estado
da atriz depois de saber a respeito do boato. "Ela nunca passou por algo assim. Mas a vida segue, ela tem que trabalhar,
então bola pra frente."

Participante de “A Fazenda 7”, Roy
Rossello tem prisão decretada
No ar há pouco mais de uma semana, “A Fazenda 7” pode
perder um dos seus participantes a qualquer momento. De
acordo com o colunista Flávio Ricco, um oficial de Justiça
esteve na manhã desta terça-feira (23), em Itu, no interior
de São Paulo, onde tentou notificar o ex-Menudo Roy Rossello, 43, por falta de pagamento da pensão alimentícia.
Apesar da tentativa, o oficial não conseguiu entregar o
documento ao artista. A Record já está ciente que Roy teve
a sua prisão decretada. O departamento jurídico da emissora
analisa o que pode fazer a respeito do caso.
Conforme destaca o colunista, o participante, que está na
primeira Roça do programa, pode deixar o confinamento e
ir direto para a cadeia.
Essa não é a primeira vez que o cantor teve problemas
com a Justiça. Segundo a agência EFE, em 2011, Roy respondeu por um processo de pensão alimentícia instaurado
pela mãe de uma das cinco filhas que ele teve no Brasil,
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onde vive há 13 anos.

Ex-técnico do San Lorenzo expulsou
Papa do vestiário em 1998
O técnico argentino Alfio Basile, que comandou o San
Lorenzo em 1998, revelou numa entrevista à televisão pública argentina que mandou expulsar do vestiário o Papa
Francisco, torcedor do clube e então arcebispo de Buenos
Aires.
'Coco' Basile acabara de assumir a equipe quando o presidente do clube, Fernando Miele pediu para que permitisse a
entrada do visitante ilustre.
"Miele me disse que era um 'padre' que sempre vinha
cumprimentar os jogadores antes das partidas. Eu não queria que ninguém desconcentrasse os jogadores, então pedi
para ele expulsar aquele padre", relatou o treinador, que
também comandou a seleção argentina na Copa do Mundo
de 1994, nos Estados Unidos.
"Na época, o San Lorenzo não ganhava de ninguém, então para que mandar o padre entrar de novo", brincou.
"Muitos anos depois, em abril de 2013, Basile encontrou
com Miele num restaurante.
"Ele me disse: você viu quem é o novo Papa? É Jorge Bergoglio, aquele que você expulsou do vestiário", lembrou.
O técnico prometeu na entrevista que iria "visitar o Papa
em Roma" para contar a história.
Longe de ser visto como um talismã quando era arcebispo, o Papa Francisco viu seu clube de coração alcançar feitos 'milagrosos' desde que chegou ao Vaticano.
Na beira do abismo há dois anos, quando lutava contra o
rebaixamento, o 'Ciclón' se sagrou campeão argentino em
dezembro do ano passado, antes de conquistar a primeira
Copa Libertadores da América de sua história em julho. Em
dezembro, lutará pelo título mundial com times como o poderoso Real Madrid.

Patrícia Moreira, envolvida em ato
racista contra o goleiro Aranha, terá
aulas na Central Única de Favelas
A torcedora gremista Patrícia Moreira,
que gritou a palavra “macaco”para o arqueiro alvinegro” nas oitavas de final da Copa
do Brasil entre Santos e Grêmio, vai participar de curso de educação racial e formação
social na Central Única de Favelas do Rio
Grande do Sul (Cufa-RS).
Autora dos insultos racistas, Patrícia teve
sua casa incendiada e recebeu diversas ameaças. O objetivo da Cufa é “orientá-la socialmente e racialmente sobre os
problemas e efeitos colaterais de atitudes racistas em nossa
sociedade”.

Romance no ar! Luan Santana
comenta foto de Bruna Marquezine:
“Por que é tão linda?”
Após ser flagrado em um encontro com Bruna Marquezine, Luan Santana aumentou os rumores sobre um possível
affair ao comentar uma foto da atriz em seu Instagram, nesta
terça-feira (23).
"Por que é tão linda?", tietou o sertanejo na rede social.
Os fãs dos dois logo se animaram e mostraram apoio ao
suposto casal. "Não sei se realmente está rolando algo aí,
mas estou apoiando", disse uma seguidora. "Estou sentindo
um cheiro bom. Acho que é de amor", escreveu outra.
Até a prima de Luan, Camila Santana, comentou na foto
de Marquezine: "Ah, espero que você e o Lu se deem bem,
ia gostar de ter você de prima. Vem para Campo Grande assistir a um show com a gente, dia 8 de novembro, um beijo".
Na última terça-feira (16), Marquezine foi flagrada jantando com Luan Santana em um restaurante de São Paulo.
Os dois deixaram o local juntos.
Os rumores a respeito de um possível affair começaram
após o sertanejo desafiá-la a participar do Desafio do Balde
de Gelo. Na época, a atriz começou a seguir o cantor no
Instagram.
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Aécio Neves: Sobre a visita a São João del-Rei
E
u quero começar dizendo
que uma campanha para
o Governo de Minas não
pode se completar sem vir à terra de Tancredo Neves, por tudo
que ele representa na política do
Estado e na política brasileira
até hoje. Vir a São João del-Rei
é relembrar alguns dos momentos mais importantes da história
política de Minas. E é também
receber os fluidos de um dos
mais importantes fluidos de um
dos mais competentes políticos
da nossa história. Por isso estamos em São João del-Rei.

Sobre a agenda de
compromissos na
última semana de
campanha.
O que vai redobrar é o nosso
trabalho. Eu estou convencido
que nesta semana nós haveremos de assumir o primeiro lugar
e vamos ganhar as eleições. E
vamos trabalhar ininterruptamente até o último momento do
dia 5.

Avaliação da
campanha.
Na nossa avaliação, o que se
deu é que essa campanha teve
dois fatos que retardaram o
posicionamento dos eleitores.
O primeiro deles, a Copa do
Mundo. Até o final da Copa nin-

guém tratou de política a não ser
os próprios candidatos. E o segundo, o desastre com Eduardo
Campos, que retardou e deu um
outro formato à campanha. Até
que ela voltasse ao seu leito natural, como está voltando, hou-

ve um grande atraso, mas agora eu estou certo de que Aécio
Neves vai chegar ao segundo
turno, para ganhar as eleições
no segundo turno e nós, eu e
Anastasia, venceremos a eleição
no dia 5.

Recado para os mineiros
O apelo é o seguinte: é comparar os tipos de governos que
são absolutamente diferentes.
Um é o jeito do PT de governar.
Governa pensando no partido,
pensando nos companheiros,
sem nenhuma preocupação com
o destino do Brasil ou com o
destino do Estado. De outra par-

te, o nosso governo e nós vamos
dar seguimento às transformações iniciadas em Minas. E é
preciso dizer, em 12 anos, não
houve sequer um escândalo em
Minas. No governo do PT, os
escândalos são todo mês. Então,
o que nós vamos fazer é isso,
comparar os estilos de governo.

Aécio Neves batiza filhos gêmeos e participa de ato em Minas Gerais

S

ua maratona no Estado
teve o objetivo de conquistar mais votos em
sua base eleitoral e ultrapassar Marina Silva (PSB) e ir
para o segundo turno. Aécio
vem tentando também ajudar
seu candidato a governador,
Pimenta da Veiga (PSDB).
Aécio Neves procura dar
um significado particular à
visita a São João del Rei. Foi
aqui que seu avô, o ex-presidente Tancredo Neves, viveu
e onde Aécio e as irmãs pas-

saram férias e fins de semana
na infância e juventude.
Foi aqui também que Aécio fez um pré-lançamento
de sua candidatura presidencial em 13 de junho. Um dia
depois, a festa oficial foi em
São Paulo.
O batizado foi acompanhado pela imprensa e deve
render imagens nas TVs,
jornais e sites de Aécio em
um momento familiar. Os
padrinhos do casal de gêmeos do tucano são o em-

presário Alexandre Acioly,
do Rio, e Camila, irmã da
mulher de Aécio, Letícia
Weber, que chegaram por
volta das 9h30 de táxi ao
casarão da família Neves na
cidade, o solar dos Neves,
um sobrado onde Tancredo
e Risoleta, sua mulher, viveram por anos.ao lado de
casas coloniais e a poucos
metros do sobrado. Depois
do batizado, Aécio participa
de um comício numa avenida da cidade.

