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Circulação: Região Vertente do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Fechamento de supermercados aos Domingos: vereador
reclama da postura de presidente de sindicato

O

Projeto de Lei nº 072/2014 – relacionado ao funcionamento
do comércio aos Domingos-, de autoria dos Vereadores Gilson
César da Costa e Fernando Gonçalves Lacerda, que se encontra sob pedido de Vistas, para melhores estudos da Casa Legislativa,
ocasionou manifestação de trabalhadores do comércio no plenário,
durante a sessão ordinária de quinta-feira, 09.

Câmara de Lajinha garante
estacionamento em frente às farmácias

PÁGs.
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ENQUETE DAS MONTANHAS

Manhuaçu ajudou eleger alguns deputados, na sua opinião o
que eles poderiam fazer para ajudar a cidade? PAG. 11

O

Brasil nos últimos anos aumentou sua frota de veículos absurdamente.
A facilidade de compra hoje permite que famílias humildes também
tenham seu veículo. E enquanto isso acontece, a maioria das cidades
continua no mesmo tamanho. Como é o caso de Lajinha. Que triplicou sua
frota e as ruas continuam as mesmas. A falta de vagas para estacionamento e
a bagunça no trânsito, gerou uma alerta nas autoridades da cidade que junto
com a Polícia reformularam os trajetos tentando trazer as melhorias.

DIZEM POR AÍ...
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EDITORIAL

MAR DE LAMA

Depois de ouvir todos as denúncias bem detalhada feita dia
9/10/2014 pelo ex-diretor Paulo Roberto e do doleiro Youssef, levado
ao ar por todos os meios de comunicação que primam pela notícia
imparcial, Pergunta um amigo, você acha que todo cidadão honrado
e que tem discernimento para entender a gravidade do problema que
lesa toda a nação brasileira, roubando dinheiro do povo para enriquecimento de políticos, pode o cidadão ainda defender o PT? É muito
difícil encontrar alguém em sã consciência que não esteja levando
vantagem para dizer que isso é normal que a Dilma está cuidando de
tudo para colocar estes políticos na cadeia. É de gargalhar que um
diretor arregrada a propina divide com os companheiros e ninguém
sabia de nada. Cresce a pressão para demitir presidente da Transpetro.
As denúncias do ex-diretor Paulo Roberto Costa de que teria recebido, pessoalmente, uma propina de R$ 500 mil do presidente da
Transpetro, Sérgio Machado, aumentou a pressão por sua demissão
do cargo para evitar mais desgastes ao governo. A presidenta Dilma
já tentou demitir Machado, mas acabou recuando para não gerar crise
com o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), que o
indicou para o cargo.
Ex-senador, Sérgio Machado está na presidência da Transpetro, há
onze anos no cargo, desde o início do governo Lula. Foi nomeado
em junho de 2003.
No depoimento à Justiça, o ex-diretor Paulo Roberto Costa foi
taxativo: “Na Transpetro houve alguns casos de repasses para políticos, sim”.
Antônio Figueiredo Basto, advogado de Youssef, relata o clima no
depoimento de Paulo Costa: “Não se ouvia uma mosca na sala”. Senadores do PMDB temem que, em chamas, Sérgio Machado incinere a
reeleição de Renan Calheiros na presidência do Senado. O pior é fogo
amigo, se o amigo põe fogo, não necessita de inimigo, dizem que a
cúpula do PT-Minas e da campanha do governador eleito Fernando
Pimentel suspeitam que foi produto de “fogo amigo” a denúncia que
levou a Polícia Federal a realizar abordagem no avião que resultou na
prisão de três pessoas, inclusive o empresário Benedito Rodrigues,
o “Bené”, e a apreensão de R$ 112 mil. Afinal, adversários do PT
em Minas não se beneficiariam de um escândalo posterior à eleição.
Pessoas ligadas ao PT sabiam a hora que “Bené” viajaria para
Brasília. Fizeram imagens do seu emFale com a redação
barque e avisaram a Polícia Federal.
contato@jm1.com.br Se a PF monitorasse Bené, que usava
(33)3331-8409
com frequência jato privado em BH,
uma abordagem durante a campanha
teria sido mais reveladora. Os R$ 112 mil apreendidos com Bené
são “troco”, considerando que sua gráfica produziu toneladas de
impressos para o PT-MG. A conversa é de que falta gente na cadeia
a contundência dos depoimentos do ex-diretor de Abastecimento
Paulo Roberto Costa e do doleiro Alberto Youssef à Justiça, sobre o
esquema de corrupção que destinava dinheiro roubado ao PT, PMDB
e PP, mostra que ainda falta meter muita gente graúda na cadeia.
Segundo os depoimentos de ontem à Justiça, a quadrilha instalada
na Petrobras entregou ao PT toda corrupção gerada pelas três principais diretorias da estatal: Exploração e Produção, Gás e Energia
e Serviços.
Ao PMDB coube os negócios sujos prospectados na área Internacional da Petrobras. O PP ficou com a diretoria de Abastecimento,
a que “fura poço”, na definição malandra do ex-deputado Severino
Cavalcante.
A diretoria de Gás e Energia da Petrobras era chefiada por um
amigo do senador Delcídio Amaral (PT-MS), Nestor Cerveró, aquele
que fez o Brasil pagar US$ 1,3 bilhão pela refinaria que valia US$
42,5 milhões.
A gravação dos depoimentos dos delatores Paulo Roberto Costa e
Alberto Youssef deixa os brasileiros ainda mais ansiosos pelos nomes
dos políticos picaretas que receberam o dinheiro roubado.
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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
Escola Municipal Petrina Maria da
Conceição, 30 de setembro de 2014
Senhora Secretária Municipal de
Educação de Manhuaçu. Somos
os alunos do quinto ano da E.M.
Petrina Maria da Conceição. Estamos desorientados com a transferência de nossa professora, tia
Samila. Ninguém se preocupou
em nos explicar a saída da tia
Samila. Somos pessoas, alunos e
merecemos um pouco de consideração, não é justo desestruturar
nossa turma com 31 alunos, no 5º
ano sem pensar nós.
Dona Gelvana, tudo o que é que
retorne com a nossa professora tia
Samila e deixe ela terminar o ano
em nossa turma.
Desde já agradecemos por sua
atenção.

Ao Jornal das Montanhas,
É lamentável, mas em Manhuaçu
não tem carnaval, não tem festa
nenhuma os jovens não tem lazer, e
o pior que Manhuaçu é uma cidade
polo que deveria ter tudo isso, mas
perdemos neste quesito para cidades bem menores que a nossa. A
esperança dizem que é a última que
morre, e por isso devemos esperar
dias melhores quem sabe 2016 tem
eleições municipais, pode ser que
apareça um candidato que pensa na
necessidade do povo, como saúde,
educação, moradia, transporte e
lazer.
Violeta
Ao Jornal das Montanhas,
Nossa esperança é muita e espera-

mos que Celise Laviola que assume,
em 2015, seu primeiro mandato na
Assembleia Legislativa de Minas
Gerais, possa fazer um mandato
voltado para a necessidade de seus
eleitores. Ela é natural de Belo
Horizonte, atualmente é sócia do
escritório Laviola, Cabral & Campanha Sociedade de Advogados em
Governador Valadares. Filha de José
Laviola Matos, que foi vice-prefeito
de Conselheiro Pena (1954-1958) e
prefeito no mandato seguinte, além
de deputado estadual em Minas Gerais por seis legislaturas consecutivas
(1971-1995). Ela foi cunhada do
deputado estadual José Henrique
(PMDB e herdou praticamente uma
campanha já feita, agora é esperar
para ver se ela realmente vai corresponder os votos que recebeu.
Maria Francisca da Penha
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Violência em Manhuaçu
Um senhor de 60 anos nascido em Manhuaçu, comentava
sobre as ocorrências policiais em Manhuaçu, “sou do tempo
em que você amarrava um cachorro com uma linguiça e ele
não comia a linguiça” diz o sr. João Batista. Continuando
relata que sua infância foi maravilhosa nunca vi comentar
sobre drogas e nem tão pouco brigas nas escolas como se
vê hoje. Lógico que existia algumas briguinhas, mas era
só no tapa, como dizem na mão, nada de faca ou canivete,
como são noticiados nos dias de hoje, como este caso em
que a menina esfaqueou uma colega na Escola São Vicente
de Paula, sendo já o segundo caso na referida escola. ‘Éramos felizes e não sabíamos’, a violência está cada vez mais
presente em Manhuaçu. As crianças de hoje pouco se exercitam, o computador e o celular os fazem sedentários.
MANHUAÇU (MG) - João Batista Santiago, 24 anos,
Joel Serafim Moreira, 26 anos, e Ronaldo Soares Ferreira,
29 anos, foram presos por conta de uma briga registrada
num bar no posto Sicar, no bairro Bom Jardim, por volta de
8 horas de sexta-feira, 10/10.
A Polícia Militar recebeu denúncia de que estaria havendo uma briga entre três indivíduos e que um deles fora
atingido por golpe de faca. Os policiais ainda chegaram no
calor da confusão.
Com o autor João Batista foi encontrada uma faca, um
pacote de fumo e R$ 22,00. Com o autor Ronaldo Soares
foi encontrado um soco inglês e uma faca.
Segundo relato das testemunhas aos policiais, os autores
estavam fazendo uso de bebidas alcoólicas desde a madrugada. Em determinado momento, Ronaldo teria começado a
agredir Joel com golpes de soco inglês. Então, João Batista
sacou a faca e desferiu um golpe em Ronaldo.
Os autores foram conduzidos à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Ronaldo sofreu um corte no tórax, Joel um
corte na região frontal da cabeça e escoriações nos cotovelos e no joelho direito. João Batista não apresentava ferimentos.
Ronaldo permaneceu internado em observação. Joel e
João Batista foram conduzidos à delegacia e foram autuados.

Aluna do 5º ano escreve carta
pedindo volta de professora

Escola Municipal Petrina Maria da Conceição, 30 de setembro de 2014
Senhora Secretária Municipal de Educação de Manhuaçu. Somos os alunos do quinto ano da E.M. Petrina Maria
da Conceição. Estamos desorientados com a transferência
de nossa professora, tia Samila. Ninguém se preocupou em
nos explicar a saída da tia Samila. Somos pessoas, alunos e
merecemos um pouco de consideração, não é justo desestruturar nossa turma com 31 alunos, no 5º ano sem pensar
em nós.
Dona Gelvana, tudo o que queremos é que retorne com a
nossa professora tia Samila e deixe ela terminar o ano em
nossa turma.
Desde já agradecemos por sua atenção.

O que é Delação Premiada?

Colaboração (delação) premiada é a "plea bargaining"
brasileira
Paulo Roberto Costa, ex-diretor da Petrobras, acaba de
fazer um acordo de colaboração premiada (incluindo-se delações) com a Justiça brasileira. Negociou com delegados
e o Ministério Público, confessou vários crimes, delatou

pessoas, indicou contas bancárias fora
do Brasil, prometeu devolver o dinheiro surrupiado ilicitamente (cerca de R$
70 milhões) e tudo foi homologado pelo
ministro Teori Zavascki, do STF. O que
é isso? É a "plea bargaining" norte-americana, introduzida agora de forma mais
sistematizada no ordenamento jurídico
brasileiro sob o nome de colaboração
premiada (que é a "plea bargaining"
brasileira). Dos EUA estamos copiando esse instituto. Do
Brasil os EUA estão copiando a desigualdade (de renda e de
capital). Norte americanização e brasilianização do mundo.
Pela lei brasileira, a colaboração pressupõe uma organização criminosa. Para outros crimes, fora do crime organizado, vale a Lei 9.807/99 (Lei de Proteção às Vítimas e Testemunhas). Ou seja: tudo pode no campo criminal terminar
em acordo. A diferença é que na lei do crime organizado o
promotor pode inclusive deixar de denunciar o réu colaborador. Essa possibilidade da lei especial deve ser estendida
para a lei geral? Se no mais (no crime organizado) pode
o promotor abrir mão da ação penal (pode deixar de denunciar), porque no menos isso não seria possível? Um milhão de questionamentos esse assunto (revolucionário) vai
provocar. De muitos deles já estamos cuidando no nosso
Questões Controvertidas (veja atualidadesdodireito. com.
br), onde estamos analisando o máximo possível de pontos
controvertidos da Lei 12.850 (lei do crime organizado).

# Fora Amaral
O PSB-PE negocia com o deputado Beto Albuquerque (RS)
para lançar candidato pernambucano a presidente nacional da
sigla contra Roberto Amaral, que
ficou isolado na defesa de apoio a
Dilma no 2º turno.

Prisioneiro político

Dizem que com o detalhamento do assalto à Petrobras,
Lula dirá agora que não só “não sabia de nada”, como também foi coagido. Humberto Costa

Perdem e ganham nas eleições
de Manhuaçu
2016 está batendo as portas os entendimentos políticos
começam bem antes, quem saiu perdendo e ganhando com
os resultados das urnas no dia 5 de outubro? Quais deputados vão sobressair na cidade. João Magalhães e Misael
foram os majoritários, vindo em segundo lugar o federal
eleito Mário Heringer e o estadual Dr. Wilson Batista. Este
último poderia ter tido uma melhor votação, mas não teve
nem o apoio de seu PSD de Manhuaçu, tem muitos deputados que não querem nada com a cidade aparecem aqui só
de 4 em 4 anos, de posse dos votos desaparecem. De todos,
o João Magalhães é o que mais se identificam com a cidade,
e por isso recebeu a maior votação da história dada a um
deputado estadual. O governador eleito do PT devem trabalhar bastante para fazer sua base no interior, e tudo indica
que começará investir em outra sigla, devido ao desgaste
do PT, está pior que o PFL, com o desdobramento das condenações que surgirá da Delação Premiada de Paulo Costa
que devem começar a pipocar ano que vem, além de ter
sua bancada diminuída a tendência é encolher ainda mais,
na primeira oportunidade deputados vão cair fora, e tudo
indica que é mais uma sigla em extinção, ressuscitar o PT
será muito difícil, as evidencias do mar de lama será muito
maior que imaginamos.

Praça 5 de Novembro, Manhuaçu. Dia 8 de outubro foram plantadas novas mudas de árvores
em substituição as que foram cortadas

Com a palavra os vereadores de Lajinha

Só depende de uma lei
Municipal regulamentando o estacionamento rotativo. O povo já começa a
reclamar, principalmente
motoristas de fora da cidade, são muitas pessoas que
dizem que em Lajinha isso
já era para ter sido regulamentado. “Todas as vezes
que tenho que vir aqui em Lajinha fico indignado, as vezes
perco mais tempo procurando um lugar para estacionar que
o tempo gasto em meu serviço, falta de sensibilidade das
autoridades que cuidam dessa parte. Será que não tem alguém capaz de ver e sentir essa necessidade de um rotativo,
para ver e sentir o quanto o problema de estacionamento
está precário, é de dar tristeza todas as vezes que tenho que
vir aqui, para trabalhar e atender meus clientes do centro da
cidade, não encontro vagas para estacionar meu carro, Farinha pouca meu pirão primeiro, em frente ao fórum sobram
vagas, mas estão lá prioridade da polícia e do fórum, e o
pior conversando com um amigo ele me disse que a maioria
dos automóveis estacionados no centro são de moradores
que vão trabalhar e não querem andar 500 metros e por isso
seus automóveis ficam estacionados ocupando vagas que
poderiam servir para outras pessoas que visitam a cidade”.
Diz Fernando vendedor. Outro cidadão entrou no assunto
e disse: “se o mandato dos vereadores fossem de apenas 4
anos sem reeleição tenho certeza muitas leis boas seriam
criadas, falou em mexer com algo que podem incomodar
eleitores, muitas leis deixam de existir. Você sabia que em
muitas cidades do interior tem muitos comerciantes que não
pagam impostos e não são molestados, porque o prefeito
tem medo de perder votos. Isso é Brasil um dia melhora”.
Beto.

Ajuda urgente!

Luzes para ninguém

“Enquanto aquele loteamento atrás do Pais e filhos tem
sempre iluminação para ninguém, aqui na rua São Pedro do
bairro São Jorge no final da rua estão as escuras. Tenho pedido por 3 anos, apenas uma lâmpada para o último poste da
rua, e é um jogo de empurra-empurra e ninguém resolve!”
Diz um morador do bairro, pagamos impostos residenciais
e de iluminação pública para termos uma iluminação e nada
é feito, enquanto um bairro é iluminado para ninguém o
outro falta luz!

Olívia tem apenas seis aninhos e se encontra internada
no INCOR em São Paulo a espera de uma doação de um
coração! E peça a todos que colaborem divulgando esta notícia porque juntos somos mais fortes. Olivia é residente em
Manhuaçu, MG.
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"Racismo é inaceitável no mundo real e é inaceitável online"

britânica de 26 anos, batizada Tahliah Barnett. Em agosto deste ano, a cantora,
que tem pai jamaicano e mãe de origem espanhola, lançou seu álbum de estreia, "LP1".
MEDO MANTÉM CONDECORAÇÕES
DOS MENSALEIROS
Os comandantes do Exército e da Aeronáutica se fingem de
mortos e 2 anos após a condenação por corrupção dos mensaleiros José Genoino e José Dirceu, até hoje não cumpriram
a legislação que os obriga a cassar as condecorações concedidas à dupla de presidiários. Ambos têm medo de contrariar
a cúpula do PT e sobretudo a presidenta Dilma. A condenação da dupla completou dois anos no dia 3 passado.
CASSAÇÃO
O Decreto 3446/2000, ignorado pelos comandantes, manda cassar medalhas de condenado por crime contra o erário, como é o caso.
HONRARIA
José Genoino foi homenageado com a Medalha do Pacificador, uma das mais importantes do Exército. E a mantém
até hoje.
JUSTIÇA
José Dirceu ganhou a condecoração da Ordem do Mérito
Aeronáutico, também entregue a Genoino quando ele era
réu do mensalão, no STF.
DEBAIXO DA CAMA

tar e “aguardar as provas” das graves denúncias de Paulo
Roberto Costa e do doleiro Alberto Youssef contra Sérgio
Machado e Jorge Zelada, indicados pelo partido respectivamente para a Transpetro e diretoria da Petrobras.
CONFIANTE
Sobre as acusações bombásticas de Alberto Youssef contra figurões da República, o
advogado Antonio Figueiredo Basto afirmou
que seu cliente “está confiante” que a Polícia Federal vai proteger sua vida.
O ESQUISITICE
Foram recebidas com desconfiança pesquisas do Ibope e
do Datafolha, divulgadas quinta à noite, com números rigorosamente iguais. Ficou parecendo coisa combinada para
diminuir a própria margem de erro.
EBOLA CAIU DO CÉU?
Oposicionistas aguardam a confirmação do ebola, anunciado no exato dia em que foi revelada a espantosa corrupção
na Petrobras, durante os governos Lula e Dilma. Desconfiam que o ebola pode estar sendo usado em lugar de “descobertas” de petróleo, para abafar o escândalo.
MOLEZA ELEITORAL

O Ministério da Defesa e os comandantes militares se escondem para não dar explicações sobre o medo de cumprir a lei e cassar medalhas.

Pelas agendas divulgadas no site, o presidente dos Correios, Wagner Pinheiro, terá bastante tempo livre para atuar
nas campanhas do PT. Trabalho só de 09h às 12h e de 15h
às 18h. Já o salário, R$ 44,5 mil.

BNDES TOMA DINHEIRO A 11% E EMPRESTA A 5%

TÁ DIFÍCIL

Esgotados os recursos do
Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), o BNDES,
que financia recursos em
valor secreto para Cuba
e Angola (além, claro, de
Eike Batista), passou a se
abastecer com dinheiro do
Tesouro: foram R$ 450 bilhões nos últimos cinco anos. Só que os recursos do Tesouro
são pagos à taxa Selic, que está em 11% ao ano, enquanto
o BNDES cobra só 5%. São R$ 30 bilhões de subsídio/ano.

Pesquisa encomendada por Jofran Frejat (PR) representou
balde de água fria na própria campanha: ele está a 22 pontos percentuais de Rodrigo Rollemberg (PSB), o líder na
disputa pelo governo do DF.

PAROU
Não se sabe o efeito, para a economia real, da dinheirama
jogada fora pelo BNDES, mas o fato é que o Brasil não
cresce há três anos.

DEBATE DA BAND
No debate da Band, Rodrigo Rollemberg (PSB) ignorou as
provocações de Jofran Frejat (PSB), que o definiu como “o
novo Agnelo de novo”, referindo-se ao governador que teve
só 20% dos votos, no 1º turno.
RODA MOINHO
Chefe da campanha de reeleição de Lula no mensalão, o
marqueteiro João Santana terá novo desafio: reeleger Dilma em pleno Petrolão.

TÁ FEIA A COISA

Poder sem Pudor

Pior: não se vê solução na briga FAT x BNDES para resolver o rombo bilionário no Fundo, que banca o seguro-desemprego e abono salarial.

SENTENÇA DE MORTE

MISSÃO PARA O MPF
A situação do Fundo de Amparo ao Trabalhador é mais
feia do que se tem revelado, e clama por intervenção do
Ministério Público Federal.
NA PISTA
Após denúncias contra Sérgio Machado (Transpetro), o
PMDB já cogita nomes para suceder seu padrinho Renan
Calheiros no comando do Senado: Garibaldi Alves, Luiz
Henrique, Valdir Raupp e Romero Jucá.
FINGINDO-SE DE MORTO
Sem saber o que dizer, o PMDB decidiu não se manifes-

Papel em branco aceita tudo. Em Vajota (CE),
o candidato a prefeito
Gentil Pires (PSB) convenceu um adversário a
ser seu vice prometendo
renunciar dois anos depois da posse. Como garantia, entregou ao companheiro de chapa um
papel em branco, com a
sua assinatura.
Mas, eleito, o prefeito Gentil não cumpriu a promessa.
A Câmara Municipal de Vajota depois recebeu uma carta-renúncia, onde o prefeito confessa bater na mulher, beber muito e não se sentir mais “em condições morais” para
exercer o cargo. Ex-prefeito e desolado, Gentil reconhecia
a sua assinatura, mas não a carta.
Moral da história: assinar em branco é sentença de morte
amanhã.

O ratinho da cidade e
o ratinho do campo

O ratinho da cidade e o ratinho do
campo, Fábulas de
Esopo.
Um dia um ratinho do campo convidou seu amigo que
morava na cidade
para ir visitá-lo em
sua casa no meio da relva. O ratinho da cidade foi,
mas ficou muito chateado quando viu o que havia
para jantar: grãos de cevada e umas raízes com gosto de terra.
– Coitado de você, meu amigo! – exclamou ele. –
Leva uma vida de formiga! Venha morar comigo na
cidade que nós dois juntos vamos acabar com todo
o toucinho deste país!
E lá se foi o ratinho do campo para a cidade. O
amigo mostrou para ele uma despensa com queijo,
mel, cereais, figos e tâmaras. O ratinho do campo
ficou de queixo caído. Resolveram começar o banquete na mesma hora. Mas mal deu para sentir o
cheirinho: a porta da despensa se abriu e alguém
entrou. Os dois ratos fugiram apavorados e se esconderam no primeiro buraco apertado que encontraram. Quando a situação se acalmou e os amigos
iam saindo com todo o cuidado do esconderijo,
outra pessoa entrou na despensa e foi preciso sumir
de novo. A essas alturas o ratinho do campo já estava caindo pelas tabelas.
– Até logo – disse ele. – Já vou indo. Estou vendo
que sua vida é um luxo só, mas para mim não serve.
É muito perigosa. Vou para minha casa, onde posso
comer minha comidinha simples em paz.
Moral da história: Mais vale uma vida modesta
com paz e sossego que todo o luxo do mundo com
perigos e preocupações.
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Kaká quer ser titular e diz que pode
ajudar muito a seleção "no curto prazo"

N

ovato no pentacampeonato da Copa de 2002,
titular em 2006 e 2010, e
relegado em 2014, o meia Kaká
acredita que pelo menos no curto
prazo ainda pode agregar à seleção brasileira na fase de transição
comandada por Dunga após a decepção na Copa do Mundo.
“Pessoalmente faço uma programação de curto, médio e longo
prazo. Acho que no curto prazo
posso acrescentar muito à seleção
brasileira e ao longo prazo vamos
ver o quanto eu posso continuar
acrescentando”, disse Kaká na
quarta-feira a jornalistas na China, onde o Brasil se prepara para
o amistoso de sábado com a Argentina.
Ao ser questionado o que para
ele representaria um curto prazo,
Kaká, de 32 anos, citou os amistosos contra Argentina e Japão, e
as partidas de novembro contra
Turquia e Áustria, mas falou que
a Copa América do Chile, em
2015, e as eliminatórias para a
Copa de 2018 já fazem parte de
um planejamento de médio prazo.
“O curto prazo é hoje, os dois
amistosos, depois tem mais dois
amistosos; no ano que vem tem
Copa América e já começa também a eliminatória. Aí já é um
médio prazo e vamos ver como as

coisas vão caminhando”, afirmou
o meia do São Paulo, convocado
por Dunga para o lugar do atacante Ricardo Goulart, do Cruzeiro,
que se machucou.
Kaká, que no ano que vem
vai jogar a liga norte-americana,
disse que chegou à seleção para
lutar pela titularidade. “Venho
para concorrer mesmo, para brigar pelo meu lugar. É claro que
sempre respeitando as decisões
do treinador e com muito respeito
pelos meus companheiros.”
EXPERIÊNCIA: Kaká já
percorreu todas as fases de um
jogador dentro da seleção brasileira. No Mundial de 2002, foi
uma surpresa na lista do técnico
Luiz Felipe Scolari e acabou se
sagrando campeão mundial. Depois, com experiência internacional, foi protagonista nos fracassos
em 2006 e 2010. Na Copa deste
ano, no Brasil, ficou de fora por
decisão de Felipão.
“Todos os momentos são legais
de curtir e viver. Agora, é a fase
mais maduro, mais experiente,
sendo um dos líderes desse grupo”, afirmou Kaká em Pequim.
“É muito bacana ser referência
para alguns jogadores, mas já estive no lugar deles um dia. Hoje
estou nessa posição e futebol cria
essas situações.“

No Mundial em casa, a seleção
demonstrou instabilidade emocional, e, para alguns críticos,
atletas mais maduros, como Kaká
e Robinho, fizeram falta.
O volante Luiz Gustavo admira
os veteranos, mas não acha que a
história seria diferente contra Alemanha (derrota de 7 x 1) e Holanda (derrota de 3 x 0), na Copa do
Mundo.
"Não sei se eles fizeram falta
no Mundial. Fizemos tudo que
podíamos fazer na Copa ... é uma
nova fase e sem dúvida Kaká e
Robinho têm muita qualidade”,
afirmou ele, que esteve no Mundial deste ano.
O lateral-direito Danilo, no entanto, acredita que os jogadores
mais velhos dão suporte aos novatos. “Quem é mais novo sempre tem um pouco de vergonha no
dia-a-dia. Esses caras experientes
te dão mais tranquilidade. Sempre acompanhei Kaká e Robinho,
e jogar ao lado deles é um prazer
muito grande”, afirmou.
Sem a presença de um medalhão da posição no grupo, já que
Daniel Alves e Maicon ficaram
de fora, Danilo, ex-Santos e atualmente no Porto, vive a expectativa de ser titular nos próximos dois
amistosos. Nos Estados Unidos,
em setembro, o titular no primeiro

jogo foi o veterano Maicon, que
acabou sendo cortado por indisciplina.
“Eu já vim com a cabeça para
ser titular, para jogar. Sei que é
uma responsabilidade grande,
mas é o meu momento e tenho
que assumir isso”, declarou o lateral.

Diego Tardelli marcou um
gol em cada tempo e levou a
seleção brasileira a uma vitória por 2 x 0 sobre a arquirrival
Argentina em amistoso neste
sábado em Pequim, na terceira
vitória seguida da equipe desde o retorno do técnico Dunga
e após a frustração da Copa do
Mundo em casa.
O atacante do Atlético Mineiro marcou seus dois primeiros
gols pela seleção no oitavo jogo
com a camisa do Brasil, consolidando-se como parceiro de
ataque de Neymar nesse início

de preparação da equipe para
as eliminatórias do Mundial
de 2018. O goleiro Jéfferson
foi outro destaque brasileiro na
partida, tendo inclusive defendido uma cobrança de pênalti de
Lionel Messi no fim do primeiro
tempo, quando a partida estava
1 x 0 para o Brasil.
O amistoso em Pequim foi
válido pelo Superclássico das
Américas disputado entre os
dois rivais sul-americanos, e a
vitória deu ao Brasil o terceiro
troféu consecutivo. Pela primeira vez neste ano as duas seleções

contaram com seus melhores jogadores no Superclássico, uma
vez que as edições passadas
foram disputadas apenas com
atletas de clubes dos próprios
países. A vitória brasileira também ampliou o retrospecto positivo contra a Argentina. Agora
dos 100 jogos disputados entre
as duas equipes na história, o
Brasil venceu 40, perdeu 36 e
empatou 24, de acordo com dados da Confederação Brasileira
de Futebol (CBF).
No primeiro encontro entre
os arquirrivais desde a Copa do

Mundo no Brasil, em que a Argentina foi vice-campeã e a seleção brasileira ficou em quarto
após ser goleada por 7 x 1 pela
Alemanha na semifinal, a equipe do técnico Dunga priorizou a
marcação no início da partida e
foi pressionada pelo adversário.
No entanto, a partir do momento em que Tardelli aproveitou erro da defesa Argentina e
abriu o placar para o Brasil com
um chute de primeira, aos 27
minutos de jogo, a seleção brasileira se soltou mais em campo
e equilibrou as ações.

Brasil vence Argentina com dois de Tardelli e
chega a três vitórias com Dunga

acesse: www.jm1.com.br

5

Conselho Nacional do
Ministério Público aprova
auxílio-moradia para
toda categoria
Após o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) ter aprovado no final da manhã de terça-feira regulamentação de
auxílio-moradia a todos os magistrados do País, o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) reconheceu
o direito ao mesmo benefício aos promotores brasileiros.
Assim, tanto juízes como representantes do MP receberão
o benefício no valor máximo previsto, de R$ 4.377,73.
Na análise do caso pelo plenário, foram lembradas as
liminares do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, ao estender o direito aos juízes federais, a todos os
estaduais e aos membros da Justiça do Trabalho e Militar.
A proposta de estender a decisão do CNJ que regulamentou a análise de Fux foi aprovada por unanimidade. "A
decisão firma um fato histórico que é o reconhecimento
de mão dupla da simetria constitucional assegurada entre
Judiciário e Ministério Público
brasileiro", disse
o procurador-geral da República,
Rodrigo Janot.
De acordo com
o
procurador-geral, a situação
do recebimento
do benefício era
bastante díspar
entre os integrantes do MP. Enquanto em alguns Estados o pagamento
do auxílio-moradia chegava a R$ 8 mil, no Ministério
Público Federal a verba girava ao redor de R$ 3,3 mil.
Para Janot, a regulamentação serve para "uniformizar" o
pagamento.
As restrições estabelecidas para recebimento do benefício se assemelham às estabelecidas pelo Judiciário.
Não podem receber auxílio-moradia os membros do MP
que possuem à disposição residência oficial no local
onde trabalham ou onde efetivamente vivem. Também
não têm direito os aposentados. O pagamento será interrompido em casos de aposentadoria ou indisponibilidade
por sanção, afastamento do trabalho sem recebimento de
subsídio ou ainda quando cônjuge ocupar imóvel funcional ou receber o auxílio-moradia na mesma localidade.
A sessão do CNMP começou com pouco mais de uma
hora de atraso. Durante a espera, promotores que integram a plateia do conselho apontavam que a demora era
causada por divergências entre os conselheiros quanto
à questão do recebimento por cônjuge. O obstáculo foi
estabelecido pelo próprio CNJ para os magistrados e seguido pelo Ministério Público.
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Câmara de Lajinha garante
estacionamento em frente às farmácias

O

Brasil nos últimos
anos aumentou sua
frota de veículos
absurdamente. A facilidade de compra hoje permite
que famílias humildes também tenham seu veículo.
E enquanto isso acontece,
a maioria das cidades continua no mesmo tamanho.
Como é o caso de Lajinha.
Que triplicou sua frota e as
ruas continuam as mesmas.
A falta de vagas para estacionamento e a bagunça no
trânsito, gerou uma alerta
nas autoridades da cidade
que junto com a Polícia reformularam os trajetos tentando trazer as melhorias.
Porém, algumas coisas
não funcionaram, como é o
caso das paradas rápidas em
frente às farmácias.
As placas e conseqüentemente à autorização foram
arrancadas e agora o povo
fica à mercê da sorte.
Doença e mal estar não
esperam e pensado nisso e

ouvindo a reclamação dos
Farmacêuticos de Lajinha,
a Câmara resolveu atender a
estes, criando o Projeto que
obriga que essas permições
voltem.
A grande discussão ficou
em torno da Lei de Trânsito x Lei Municipal. O que
o Guarda Municipal/Polícia
irá se basear quando for resolver esta questão?
Já que o Código Brasileiro de Trânsito nada diz sobre isto.
Sabemos que algumas
concessões somente o Município pode fazer, por saber
o que funciona em sua cidade. Se existe esta necessidade que seja feito, e se não
existe que não se faça.
Renatinho lembrou que
durante muito tempo sempre existiu esta placa e nunca houve problemas com
isso, pois se trata também
de bom senso. Já que os
próprios donos da farmácia
também informam e alertam

as pessoas quando param
nas vagas sem a justa causa.
Paulo César informou que
quando ficou sabendo que
haveriam as mudanças no
trânsito ele gostaria e acha
que os vereadores e outras
pessoas também deveriam
ter sido consultadas, pois
quem sabe o que funciona é
quem mora na cidade, e se
isso tivesse acontecido muitos problemas teriam sido
evitados. Ele acha que a lei
não é constitucional, pois
não existe Lei Federal que
ampare isso.
"Pode até que não tenha
um artigo eu nos ampare,
mas não existe também um
que nos impeça" - Disse Renato
Neura explanou – "Nós
não fizemos nada sem consultar o Assessor Jurídico e
não estamos brincando de
criar leis."
"Já foi pedido as autoridades que fosse voltada essas
placas e como não voltaram,

A presidente e candidata
à reeleição, Dilma Rousseff (PT), criticou no sábado
(11) durante visita a Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte
(Minas Gerais), o vazamento de áudios do depoimento
do ex-diretor de Abastecimento da Petrobras e réu
em processo que investiga
o desvio de recursos da empresa, Paulo Roberto Costa,
e atacou o adversário Aécio
Neves (PSDB) ao comentar
as denúncias envolvendo o
tucano.
"Eu não faço mau uso do
dinheiro público. Eu jamais
desapropriei um pedaço da
fazenda de algum familiar
meu. Jamais construí um
aeroporto nessa fazenda e
jamais peguei a chave desse aeroporto e entreguei pra
ser gerido por um familiar
meu", disse a candidata, sobre o aeroporto construído
em uma fazenda que pertence a um tio de Aécio Neves,
no município de Cláudio,
no interior de Minas Gerais,
quando o tucano era governador do Estado.
"Não é só uma questão de
ser legal ou ilegal, mas não
é moral", afirmou.
Ela também questionou a
competência do tucano para
assumir cargos públicos.
"Eu nunca virei vice-presidente da Caixa Econômica
aos 25 anos de idade. Todos
os cargos que tive foram
pelos meus méritos e não

por indicação de ninguém",
disse Dilma, referindo-se ao
período em que Aécio ocupou a diretoria de loterias da
Caixa Econômica Federal,
nos anos 1980, por indicação de um tio.
Em nota divulgada após
as declarações da presidente, a campanha de Aécio
disse que ele "foi nomeado
para a diretoria da Caixa
Econômica em 1985, de maneira transparente para todo
o pais. Desempenhou o cargo por cerca de um ano com
a mesma competência e integridade que marcaram sua
passagem por outros cargos
públicos. Ao contrário dos
indicados no governo Dilma".
Dilma disse que a divulgação dos áudios com o depoimento de Costa mostra
que o processo que investiga
o suposto esquema não está
sendo bem conduzido pelo
Judiciário. Segundo ela, o
que acontece é que as pessoas envolvidas na denúncia
estão sendo expostas agora,
na véspera da eleição, para
logo depois do pleito elas
não serem denunciadas.
"As denúncias não estão
sendo encaminhadas direito
nessa fase. Se é para se divulgar, divulgue-se tudo",
disse. "Que se faça uma divulgação ampla, geral e irrestrita", disse ela.
O vazamento dos depoimentos do ex-diretor da Petrobras e do doleiro Alberto

Youssef, divulgados na última quinta-feira (9), é ilegal,
de acordo com três juristas
ouvidos pelo UOL. A publicação dos áudios, captados
na última quarta, foi autorizada pela Justiça Federal do
Paraná.
"Os que foram nomeados (pela Petrobras) serão
chamados a dar explicação.
Agora, porque você acha
que eu pedi para o Ministério Público, para a Polícia
Federal e para o Supremo
me dar os nomes? Porque
um presidente tem de ter
uma responsabilidade, além
de investigar e punir, que é a
de respeitar um dos direitos
constitucionais fundamentais, que é o direito à presunção de inocência", disse.
Ao final de sua visita a
Contagem, Dilma recebeu
um manifesto de apoio de
militantes do PSB, Rede, de
dissidentes do PMDB, do
PRTB e do PPL.

decidimos fazer as leis." –
disse Renato.
E por fim eles disseram
que se for levado esta causa
ao Juiz ele dará a liminar favorável, portanto, no Município a lei está válida.
O Projeto foi votado e
aprovado por todos os vereadores.
Assessoria da Câmara
Municipal de Lajinha

Em MG, Dilma diz que fazer aeroporto Em Pernambuco, família de Campos
em fazenda de tio é imoral
declara apoio formal a Aécio

O

candidato do PSDB
à Presidência, Aécio
Neves, recebeu no
sábado (11) o apoio formal
da família do ex-governador
de Pernambuco Eduardo
Campos (PSB), morto em
um acidente aéreo em agosto deste ano.
Em um ato político no
Clube Internacional em Recife com a presença do tucano, o filho mais velho de
Campos, João Campos, 20,
leu uma carta da viúva Renata Campos. Maria Eduarda e Pedro, irmãos de João,
também compareceram ao
ato.
"O Brasil pede mudanças.
O governo atual não é mais

capaz de promover essas
mudanças. Só será possível
mudar se tivermos capacidade de união e diálogo.
Aécio, acredito na sua capacidade de diálogo e gestão.
Em vários momentos, você
e Eduardo souberam sentar
e dialogar.
Daqui do Nordeste, de
Pernambuco, você vai levar
a garra e a energia do nosso povo para construir um
novo brasil. Que Deus te
ajude", dizia o texto.
Exigências de Marina
Antes, Aécio se comprometeu a cumprir, mesmo
que de forma vaga, quase todas as exigências feitas pela
ex-candidata Marina Silva

(PSB), que assumiu a vaga
de Campos após sua morte,
em troca de seu apoio.
O tucano leu documento
através do qual se compromete a garantir ao Executivo o papel de demarcação
de terras indígenas, a ampliar a reforma agrária e acabar
com a reeleição de cargos
do Executivo.
O único dos principais
pontos que ficou de fora do
documento lido por Aécio
foi a redução da maioridade
penal, outra proposta feita
por Marina. Ao discursar
no Recife, se limitou a dizer
que buscará alternativas
para afastar a juventude da
violência.
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Fechamento de supermercados aos Domingos: verea

O

Projeto de Lei nº
072/2014 – relacionado ao funcionamento do comércio aos
Domingos-, de autoria dos
Vereadores Gilson César da
Costa e Fernando Gonçalves
Lacerda, que se encontra
sob pedido de Vistas, para
melhores estudos da Casa
Legislativa, ocasionou manifestação de trabalhadores
do comércio no plenário,
durante a sessão ordinária
desta Quinta-feira, 09. A
Câmara cumpre as normas
regimentais quanto ao prazo
para o pedido de Vistas,

para posteriormente colocar
a matéria em votação. No
entanto, algumas pessoas
portando cartazes com dizeres diversos - reivindicando o
fechamento dos supermercados aos Domingos - tentaram
pressionar os vereadores a
votarem o Projeto ainda na
sessão de ontem, ou seja,
uma atitude que seria inconstitucional e unilateral.
O Presidente Maurício Júnior esclareceu aos presentes
sobre como é o procedimento
da Casa Legislativa e os prazos estipulados em Lei para
análise e votação de Projetos.

Vereador Paulo César Altino mencionou sua decepção com a
atitude tomada pelo Presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio de Manhuaçu e região, Adalto de Abreu

Ele esclareceu ainda que
todos foram recebidos com
muito respeito e as manifestações foram acolhidas da
mesma forma pelos vereadores. “Sabemos que se trata
de um Projeto polêmico, pois
interfere diretamente na vida
de muitas pessoas, então é
uma matéria que necessita
ser conduzida com muita seriedade e responsabilidade”,
afirmou.
Sobre esta questão, o Vereador Paulo César Altino
mencionou sua decepção
com a atitude tomada pelo
Presidente do Sindicato dos

Trabalhadores do Comércio de Manhuaçu e região,
Adalto de Abreu – também
presente ao plenário. “Fiquei
chateado com Adalto. Faltou
a ele conduzir a situação de
maneira correta. A Casa Legislativa não deixou de votar.
O prazo regimental não se esgotou. Estamos, na realidade,
concedendo oportunidades
para as partes favoráveis e
contrárias ao fechamento se
manifestarem para, então,
alcançarmos uma decisão
democrática. É preciso haver
diálogo, com respeito. Então,
faltou profissionalismo dele,

enquanto presidente do Sindicato. Esta decisão não é de
responsabilidade somente
dos vereadores. É importante
que o povo se manifeste nas
rádios, na mídia, a respeito
daquilo que querem sobre
esta questão, ou seja, se querem ou não o fechamento dos
supermercados aos Domingos”, explicou Paulo Altino.
Rogério Filgueiras ressaltou que “não votaremos
sob pressão. Vamos votar
de acordo com nossa consciência e em benefício da
população”. Vereador João
Gonçalves Linhares Júnior

endossou as palavras dos
colegas Paulo Altino e Rogerinho. “Temos que votar
com responsabilidade. Não
adianta querer vir aqui e
impor ao plenário, forçando
esta ou aquela votação”,
pontuou Inspetor Linhares.
Vereador Jorge Augusto
Pereira também reiterou
que “não podemos fazer um
projeto de Lei para atender
a minoria, temos que fazer
leis que atendam a maioria
da população”.
(Ass. de Comunicação –
Câmara M. de
Manhuaçu)

Algumas pessoas portando cartazes com dizeres diversos - reivindicando o fechamento dos supermercados aos Domingos

Câmara aprova diversos Projetos em sessão ordinária

C

om grande participação do público ao
plenário, a Câmara
M. de Manhuaçu realizou
nova reunião, na noite de
Quinta-feira, 09, desta vez,
em caráter ordinário. Sob
a presidência de Maurício
de Oliveira Júnior, a sessão
contou com a presença de
todos os vereadores - além
de cidadãos - e teve ampla
pauta de votação. Entre os
temas debatidos, a segurança
pública e o funcionamento
do comércio aos Domingos.
Transporte de alunos:
Logo na abertura, a Professora Dorca Pires de Carvalho
Vidal, membro do Conselho
M. de Educação, se pronunciou cobrando, mais uma
vez, o transporte escolar para
os alunos que cursam o 6º
período no Ensino Médio.
Segundo a professora, até
hoje, nenhuma providência
foi tomada pela Secretaria M.
de Educação e a Superintendência Regional de Ensino.
Dorca também fez a leitura
da carta escrita por um aluno
do 5º ano reivindicando o

retorno da Professora Samila
Cristina Aparecida Cabral de
Abreu, à EM Petrina Maria
da Conceição (B. Petrina).
Ela teria sido remanejada
recentemente daquela instituição.
Vereador Paulo Altino ressaltou que o assunto merece
prioridade por parte da Secretaria M. de Educação,
considerando a dificuldade
de deslocamento que os estudantes do meio rural têm até
às escolas. A Vereadora Aponísia, membro da Comissão
Legislativa de Educação, se
prontificou a encaminhar a
Carta para a Secretaria M. de
Educação e buscar respostas
quanto ao solicitado.
CPI do Samal: O 1º Secretário da Mesa Diretora e
membro da CPI do SAMAL,
Vereador Eli de Abreu, também se pronunciou nesta reunião. Eli frisou que algumas
pessoas têm tentado pressionar os vereadores da CPI,
alegando que colocariam a
“mão no fogo” pelo Diretor
do Samal. O Vereador mencionou que estas pessoas

devem ponderar sobre suas
afirmações, considerando
que o referido diretor Wellen Mendonça é alvo de
seis processos judiciais em
andamento, na Comarca de
sua cidade natal.
Apoio ao VII Bike Race
da Mata: Foram aprovados
quatro Projetos de Lei, além
de ser dada ciência a outros
seis. Entre os aprovados, o de
nº 086/2014 que “Autoriza o
Poder Executivo Municipal a
promover repasse de recursos financeiros à APEF (Ass.
dos Professores de Educação
Física de Manhuaçu), na
forma de cota patrocínio e
apoio cultural e esportivo,
para realização do VII BIKE
RACE DA MATA e dá outras
providências”.
Direitos dos Animais:
Também aprovado o Projeto de Lei nº 081/2014,
de autoria dos Vereadores
João Gonçalves Linhares
Júnior, Rogério Filgueiras e
Anízio Gonçalves de Souza
(Vice-pres.), que “institui
a Semana de Conscientização e Proteção dos Direitos

dos animais na Cidade de
Manhuaçu e dá outras providências”.
Saúde do Educador: De
autoria do Vereador Paulo
César Altino, foi aprovado o
Projeto de Lei nº 082/2014
que “institui a política municipal de prevenção às
doenças ocupacionais do
educador da rede municipal
de ensino, e dá outras providências”.
Resoluções: Quatro Projetos de Resolução foram
aprovados, sendo três assinados pelo Vereador Paulo
César Altino e co-assinados
por todos os demais vereadores. As Resoluções homenageiam com Diplomas
de Honra ao Mérito as Sra.
Thaís Pimentel Teixeira (nº
028/2014), Sra. Adenilza
Maria da Silva (nº 29/2014)
e Sr. Elton Mateus Dornelas

Foi grande a presença dos cidadãos

(nº 30/2014). Também aprovada pelo plenário a Resolução (nº 31/2014) de autoria
dos Vereadores Fernando
Gonçalves Lacerda e Anízio
Gonçalves (Cb. Anízio) que
concede o Diploma de Honra ao Mérito aos Policiais
Militares Carlos Henrique
da Paixão Junior e Altazir
de Almeida Junior.
O Plenário aprovou ainda
Moção de Congratulações

Agora em Lajinha!

Festas

ao estudante Carlos Henrique Almeida Lucas, aluno
da EM Sônia Maria Batista
da Silva (B. Santa Luzia),
por sua premiação como
semifinalista nas Olimpíadas
Brasileiras de Língua Portuguesa, além de três requerimentos e 37 Indicações dos
vereadores.
(Ass. de Comunicação –
Câmara M. de
Manhuaçu)
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ador reclama da postura de presidente de sindicato

O Presidente Maurício Júnior esclareceu aos presentes sobre como é o procedimento da Casa Legislativa e os prazos estipulados em Lei para análise e votação de Projetos.

Lista de Projetos de Lei, Resoluções, Requerimento, Moção e Indicações da Sessão Legislativa de 09/10/2014:
Projetos de Lei aprovados:
Executivo Municipal
*Nº 079/2014 - Altera o artigo 1º da Lei Municipal nº 3.401,
de 29 de julho de 2014, e dá outras providências;
*Nº 086/2014 – Aprovado c/ emendas - Autoriza o Poder
Executivo Municipal a promover repasse de recursos financeiros à Associação dos Professores de Educação Física de Manhuaçu, na forma de cota patrocínio e apoio cultural e esportivo, para realização do VII BIKE RACE DA MATA e dá outras
providências;
*CIÊNCIA – (nº 084/2014) - Dispõe sobre o Programa Viva
Vida e dá outras providências;
*CIÊNCIA – (nº 085/2014) - Institui o Programa Bolsa de
Estudos para os Cursos de Graduação e Sequências de Formação Específica, Autoriza a Contratação de Estagiários e dá
outras providências;
*CIÊNCIA – (nº 088/2014) - Estabelece Proposta Orçamentária, estimando a receita e fixando a despesa do Município de
Manhuaçu para o exercício de 2015;
*CIÊNCIA – (nº 089/2014) - Autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento geral do Município, em
favor de diversas secretarias municipais, no valor de
R$14.223.651,72;
Gílson César da Costa e Fernando Gonçalves Lacerda
*VISTAS – (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;

DE RESOLUÇÃO
Mesa Diretora
*VISTAS CCJ – (nº 16/2014) - Dispõe sobre o Estatuto e
Plano de Carreira e de Remuneração da Câmara M. de Manhuaçu, e dá outras providências;
Paulo César Altino e Legislativo Municipal
*Nº 28/2014 - Concede o Diploma de Honra ao Mérito a Sra.
Thaís Pimentel Teixeira;
*Nº 29/2014 - Concede o Diploma de Honra ao Mérito a Sra.
Adenilza Maria da Silva;
*Nº 30/2014 - Concede o Diploma de Honra ao Mérito ao Sr.
Elton Mateus Dornelas;
Fernando Gonçalves Lacerda, Anízio Gonçalves
*Nº 31/2014 - Concede o Diploma de Honra ao Mérito aos
Policiais Militares Carlos Henrique da Paixão Junior e Altazir
de Almeida Junior e contém outras providências;
MOÇÃO:
Paulo César Altino e Eli de Abreu Gomes
*Congratulações (nº 107/2014) - Moção de congratulações
ao estudante Carlos Henrique Almeida Lucas, aluno da EM Sônia Maria Batista da Silva, no B. Santa Luzia, por sua premiação como semifinalista nas Olimpíadas Brasileiras de Língua
Portuguesa;
REQUERIMENTOS:

João Gonçalves Linhares Júnior, Rogério Filgueiras e
Anízio Gonçalves
*Nº 081/2014 - Institui a Semana de Conscientização e Proteção dos Direitos dos animais na Cidade de Manhuaçu e dá
outras providências;

Maurício de Oliveira Júnior
*Nº 76/2014 - Requer ao Secretário M. de Esportes que o
mesmo preste informações sobre qual valor foi investido em
esportes nos anos de 2013 e 2014 até a presente data, indicando o detalhamento dos valores;

Paulo César Altino
*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 091/2014) - Institui o Programa Municipal
“Guardiões das Nascentes” e fixa outras providências;

Legislativo Municipal:
*Nº 77/2014 - Requer informações da Secretária M. de Educação sobre a transferência do local de trabalho da Professora
Samila Cristina Aparecida Cabral de Abreu;
*Nº 78/2014 - Requer envio de ofício à Polícia Rodoviária
Federal, à Polícia Militar Rodoviária Estadual e ao Prefeito
solicitando providências para os animais soltos nas estradas,
considerando o elevado número de ocorrências de acidentes
de trânsito envolvendo vítimas fatais no município;

Gilson Cesar da Costa
*CIÊNCIA – (nº 090/2014) - Proíbe o uso de objetos cortantes, bem como qualquer outro que possa ocasionalmente
trazer danos às pessoas ou ao mobiliário escolar;
VETO
*CIÊNCIA – (nº 04/2014) - Mensagem de Veto Parcial ao
Projeto de Lei nº 65/2014, que “Define regras para a realização
de audiências públicas no Município”;

INDICAÇÕES:
Eli de Abreu Gomes
*Nº 372/2014 - Reivindica a construção de rede pluvial na
R. Andrelino Marques, próximo ao nº 22, por uma extensão
de aproximadamente vinte metros, no B. Engenho da Serra,
considerando os alagamentos de casas que acontecem frequentemente quando chove no local, ocasionando diversos

transtornos para os moradores;
*Nº 388/2014 - Indica iluminação pública na R. Antônio Sathler, no B. Lajinha;
Paulo César Altino
*Nº 373/2014 - Solicita o asfaltamento na R. das Roseiras,
no B. São Francisco de Assis;
Gílson César da Costa
*Nº 374/2014 - Indica o fornecimento de ônibus para transporte dos alunos de distritos que estudam em faculdades na
sede do município;
*Nº 377/2014 - Solicita a pintura de faixa de pedestres em
frente ao CEI Central com a palavra “escola”;
*Nº 378/2014 - Indica a construção de caixa de contenção
no morro próximo à Igreja São Sebastião, em Manhuaçuzinho;
Maurício de Oliveira Júnior
*Nº 375/2014 - Reivindica a instalação de semáforo de
pedestres no cruzamento entre a Rua Luiz Cerqueira com a
Praça Cinco de Novembro – Centro-, no intuito de melhorar a
segurança na travessia de pedestres e circulação de veículos;
João Gonçalves Linhares Júnior
*Nº 376/2014 - Indica a disponibilização de linha de ônibus
para os Bairros Petrina e Sagrada Família, a fim de facilitar o
acesso dos moradores ao posto de saúde, escola e quadra
poliesportiva situados entre essas localidades;
Aponísia dos Reis
*Nº 379/2014 - Solicita a limpeza das margens da estrada que
liga o distrito de Santo Amaro de Minas a Boa Vista de Santo Amaro;
*Nº 380/2014 - Solicita a limpeza na área do entorno da EM
Rita Clara Sete, em Santo Amaro de Minas;
*Nº 381/2014 - Solicita a manutenção da estrada que liga
Bom Jesus ao distrito de Santo Amaro de Minas;
Francisco de Assis Dutra
*Nº 382/2014 - Solicita que o ônibus que faz a linha de Manhuaçu a São Pedro do Avaí, leve os passageiros até o ponto
final do Bairro Santa Cruz;
*Nº 383/2014 - Solicita a extensão da rede elétrica na Rua
São Pedro, da casa do Sr. Celso até a casa da Sr. Rito, no B.
Santa Cruz, em São Pedro do Avaí;
*Nº 384/2014 - Solicita a construção de pista de caminhada
em terreno da Prefeitura paralelo à BR-116, com infraestrutura, iluminação e canteiros, no trecho abaixo da rodovia;
Anízio Gonçalves de Souza
*Nº 385/2014 - Solicita a colocação de quebra-molas na Rua
José Tertuliano Hott, próximo à curva, no B. Lajinha;
*Nº 386/2014 - Solicita a colocação de quebra-molas na Rua
Monsenhor Gonzalez, na descida do velório;
*Nº 387/2014 - Indica o calçamento na Rua do Angico, no B.
São Francisco de Assis.
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Câmara rejeita dois Vetos do Executivo e busca
gratificação maior para trabalhadores do SAMAL

Dois vetos do Executivo
Municipal foram derrubados
pelo plenário da Câmara de
Vereadores, durante a sessão
extraordinária realizada na
noite desta Terça-feira, 07.
Com este posicionamento,
nas duas situações distintas,
os vereadores apoiaram os
trabalhadores do SAMAL,
(Serviço Autônomo M. de
Limpeza Urbana) e, na outra,
buscaram manter o amplo
acesso da população às comunicações oficiais feitas
pela Prefeitura. Também
foram aprovados dois Projetos de Lei. Em um deles,
foi assegurado o apoio aos
atletas de Manhuaçu que participarão da etapa estadual
dos Jogos de Minas 2014, e,
no outro, a autorização para
contratação temporária de
servidores para o município.
Pelo acesso à informação:
Foi rejeitado por unanimidade o Veto Parcial nº 02/2014,
do Executivo Municipal, ao

Projeto de Lei nº 45/2014,
que “Institui o Diário Oficial
Eletrônico do Município e
estabelece normas para envio, publicação e divulgação
de matérias dos órgãos da
administração pública direta
e indireta e dá outras providências”.
No Projeto de Lei, os vereadores haviam incluído
emenda estipulando que
as publicações oficiais do
município continuassem a
ser divulgadas em jornal
impresso, ainda que de forma
resumida, sendo a integra
pelo meio eletrônico. No
entanto, a Prefeitura vetou
esta emenda, de modo que
as publicações passassem a
ser publicadas somente por
meio da mídia eletrônica
(internet).
Diante do princípio constitucional da ampla publicidade aos Atos da Administração Pública prevista na
CF/1988, e considerando

que nem toda a população
de Manhuaçu tem acesso à
internet, e, quem tem, reclama da deficiente qualidade
destes serviços na região,
principalmente nas comunidades rurais; considerando
ainda o fato de que tal medida não acarretará aumento
de despesas - vez que o Poder
Executivo continua a manter
contrato com jornal impresso
para publicações - os vereadores, por unanimidade, rejeitaram o Veto do Executivo
Municipal.
Por uma maior renda do
trabalhador: Outro Veto rejeitado pelo plenário, foi o
de nº 03/2014, relacionado
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”. Os
vereadores querem que a
gratificação seja de 10% sobre a venda dos recicláveis,

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CONCEIÇÃO DE IPANEMA - mg
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA - Decreto Municipal nº 348, de 10.10.2014.
Regulamenta Lei Municipal nº 757, de 6.3.2014, revoga o Decreto nº 333/2014 e dá outras providências. WILLFRIED SAAR, Prefeito Municipal de Conceição de Ipanema (MG),
no uso de suas atribuições legais, etc., decreta: Art. 1o Este decreto regulamenta a Lei
Municipal nº 757, de 6.3.2014 e define a forma de processar a avaliação de desempenho
de servidores do quadro de magistério que estejam ocupando cargo comissionado ou em
outras posições. Art. 2º A avaliação de desempenho do servidor nas condições definidas na
Lei Municipal nº 757, de 6.3.2014 será processada levando-se em conta a regra conforme
definida na Lei Municipal nº 688/2010 e suas alterações e nos regulamentos publicados em
seguida e neste decreto. §1º a Comissão de Avaliação deverá levar em conta os descritores assiduidade, pontualidade, responsabilidade, realização de cursos de atualização e
aperfeiçoamento profissional e projetos e trabalhos realizados, conforme previstos em lei e
nos regulamentos. §2º A assiduidade, pontualidade e responsabilidade devem ser avaliadas
também em função do cumprimento da agenda, já que na posição de direção a percepção
destas condutas do servidor e sua eficiência pode ser avaliada observando a forma como
cumpre os compromissos do cargo. §3º A avaliação do descritor “assiduidade”, “pontualidade” e “responsabilidade” deverá ser efetivada de forma semelhante aos demais servidores
do quadro do magistério e cobertos pela Lei nº 688/2010 e suas alterações, atribuindo-se
nota final em função dos diversos pesos. §4º O descritor referente a “realização de cursos
de atualização e aperfeiçoamento profissional” deve ser avaliado observando e julgando o
esforço do servidor no sentido de se atualizar para o pleno exercício do cargo. §5º O sistema municipal poderá fornecer ao servidor de que trata a Lei Municipal nº 757, de 6.3.2014
os mesmos comprovantes de cursos que oferecer aos demais servidores, no sentido de
cumprir o requisito legal para a promoção segundo a Lei Municipal nº 688, de 26.4.2010.
§6º O descritor “projetos e trabalhos realizados” devem ser avaliados fazendo uma análise
objetiva de todo o trabalho da servidora em seu cargo de direção, coordenação e assessoramento e os esforços para a inovação do trabalho em seu setor, sobretudo as inovações e
projetos administrativos ou pedagógicos desenvolvidos em sua gestão. Art. 3º A comissão
de avaliação, em caso de dúvida, por provocar a Procuradoria Geral em forma de consulta
jurídica, no sentido de resolver dúvidas eventuais sobre aplicação DA Lei Municipal nº 757,
de 6.3.2014. Art. 4º Os efeitos da Lei Municipal nº 757, de 6.3.2014 poderão retroagir a 1º de
janeiro do ano em que foi sancionada e publicada. Art. 5º A Comissão de Avaliação poderá
utilizar os mesmos formulários usados para os demais servidores na produção do resultado
final na avaliação de que trata a Lei Municipal nº 757, de 6.3.2014, inclusive para os descritores “realização de cursos de atualização e aperfeiçoamento profissional” e “projetos
e trabalhos realizados” registrando ou averbando em espaço à parte ou no verso eventuais observações sobre a servidora avaliada. Parágrafo único. Na hipótese de averbação
ou registro de observação no verso do formulário os membros da Comissão que tenham
participado da sessão devem apor abaixo suas assinaturas para fins de validação do resultado. Art. 6o Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Art. 7º Revogam-se
disposições em contrário, especialmente o Decreto número 333/14. Gabinete do Prefeito,
10.10.2014 . Wilfried Saar,____________________________________________________
Prefeito do Município de Conceição de Ipanema. Cinthia de Carvalho Saar, SEMAF (Secretaria Municipal de Administração e Finanças).

em vez de 2% como previsto
pela Prefeitura.
A votação ficou em 10x5,
com maioria decidindo pela
rejeição do Veto, por entenderem que tratou-se a
questão não de aumento de
remuneração, mas de um
esporádico e eventual auxílio
financeiro ao servidor da autarquia SAMAL que, inclusive, lhe servirá de estímulo
para melhor se empenharem
na produção destes resíduos
sólidos.
Apoio aos atletas: Aprovado com a adição de emenda
determinando a prestação de
contas, o Projeto de Lei nº

087/2014, que “autoriza o
Poder Executivo Municipal
a promover repasse de recursos financeiros à Associação
dos Professores de Educação Física de Manhuaçu, na
forma de cota-patrocínio e
apoio cultural e esportivo,
para promover a participação
de atletas do município na
Etapa Estadual dos Jogos
de Minas 2014 e dá outras
providências”.
Também aprovado o Projeto de Lei nº 076/2014, de
autoria do Executivo, que
“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”.
Na Quinta-feira, 09, a Câmara realiza sessão ordinária, a partir das 18h, com
a votação de importantes
projetos e debate para o
bem-estar da população.
O Presidente Maurício de
Oliveira Júnior e os demais
vereadores convidam aos
cidadãos para participar das
reuniões, colaborando com
os trabalhos da Casa Legislativa.
(Ass. de Comunicação Câmara M. de Manhuaçu)

Eleito, Fernando Pimentel
garante: “O povo de Minas
mostrou que é soberano”

Eleito em primeiro turno, Fernando Pimentel agradece à confiança dos mineiros e reafirma
compromisso de fazer um governo participativo e regionalizado

B

elo Horizonte (5 de
outubro) – Foi com a
voz embargada e muito
emocionado que o governador
eleito de Minas Gerais, Fernando Pimentel (PT), acompanhado pelo vice-governador eleito
Antônio Andrade (PMDB) e do
ministro de Desenvolvimento
Mauro Borges, falou com
à imprensa neste domingo,
após a vitória em primeiro
turno na disputa pelo Palácio
Tiradentes.
Cercado por lideranças
parlamentares e dezenas de
apoiadores, Pimentel concedeu entrevista no comitê
central de campanha, em
Belo Horizonte.
E as primeiras palavras
de Pimentel foram de agradecimento aos mineiros e
mineiras pela confiança recebida. Pimentel agradeceu
à população de todo o estado
e lembrou que a vitória agora

aumenta sua responsabilidade, já que os eleitores mostraram que querem uma nova
forma de governar em Minas.
“Vamos saber honrar a
confiança dos mineiros. Minas agora é do povo”, garantiu.
Segundo Pimentel, as eleições mostraram que a vontade dos mineiros é soberana.
“Minas não tem dono, não
tem rei, não tem imperador.
Aqui soberano é o povo”,
garantiu.
O governador eleito garantiu que vai governar como
fez sua campanha: com humildade e ouvindo os mineiros.
"Humildade que nós tivemos, na campanha, percorrendo o estado vendo os mineiros e as mineiras, nos seus
anseios , nos seus sonhos,
nas suas esperanças, nas
suas demandas, nas suas

reivindicações, construindo
a proposta de governo, que
apresentamos ao povo e que
foi eleita no dia de hoje em
primeiro turno, coroando
portanto, uma jornada histórica".
Pimentel disse que nos
primeiros dias de governo
organizará os conselhos
regionais, formado por lideranças e representantes
de cada região do estado,
para definir as prioridades
de governo.
Mas voltou a afirmar que
os pilares básicos de suas
propostas, como fortalecimento da saúde e conclusão
dos hospitais regionais, da
segurança, com a valorização
da carreira de policiais, e
educação, estão mantidos e
serão prioridades.
“Minas quer um governo
carinhoso. E é isso que faremos”, disse.
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VEJA OS NÚMEROS DOS 20
DEPUTADOS FEDERAL E ESTADUAL
MAIS VOTADOS EM MANHUAÇU

ENQUETE DAS MONTANHAS

Manhuaçu ajudou eleger alguns deputados, na sua opinião o
que eles poderiam fazer para ajudar a cidade?
Renato da Banca ex-prefeito de Manhuaçu.

Roosevelt Póvoa

O

s deputados votados em
Manhuaçu deveriam reconhecer que esta é uma
cidade sem representação política,
pois se assim não o fosse, não apareceriam aqui tantos paraquedistas
(políticos). Na eleição de 2010 o
deputado Sr. Lael Varella levou
quase 15.000 votos, e não destinou
nenhum recurso para a nossa cidade, que expressasse o valor dos
votos que recebeu. Manhuaçu está a
espera de algum político que venha
adota-la pois estávamos órfãos.
Misael Varella agora é majoritário,
esperamos que se lembre e compense os 13.611, somados com os votos de seu pai em 2010 são
quase 29.000 votos.
Mário Heringer é o que posso chamar de esperança, visto que
tem maior proximidade com o prefeito e o que mais se identifica
com nossos anseios. Por favor adote a minha cidade.
João Magalhães, já foi deputado federal e agora por opção
resolveu tornar-se deputado estadual, pois muito bem, foi o mais
votado aqui com quase 13.000 votos e agora Manhuaçu deve ser
a menina dos seus olhos. Espero e confio que o deputado João
Magalhães, queira e faça muitas coisas para a nossa querida e
esquecida cidade.
Precisamos de mais saúde, mais educação, mais infraestrutura,
mais estradas asfaltadas, para depois podermos votar com a consciência de eleitores esclarecidos, pelo que estamos recebendo de
nossos representantes.

Gilmar Cavalcante

D

(Casa das Noivas)

e imediato por eu trabalhar em comércio eu
acredito que abrindo
novas vagas, trazendo novas
industrias para Manhuaçu que
tem um polo grande e tem condições de crescer muito mais,
acho que se eles apostarem em
trazer indústrias, a qual levante a economia de Manhuaçu,
acho que vai ser um grande
passo porque hoje nossa cidade
tem acolhido muitas pessoas
da região, temos cidades que
compram aqui: Manhumirim,
Alto Jequitibá e várias outras
da região e não temos esse leque de oportunidades e falta estrutura, o Misael foi um dos
candidatos que eu gostei muito de ter ganhado, eu votei nele
claro porque eu faço tratamento no hospital do câncer e o pai
dele é um dos donos, conheço a história dele e eu acredito
que ele tenha possibilidade de estar influenciando o desenvolvimento de nossa cidade. Na parte estadual eu acredito
assim também na área comercial que a gente fala muito o que
a gente vive e do que a gente faz, tem coisas por exemplo, a
nossa BR dentro da nossa cidade é um caos dá quinta feira
em diante a gente não consegue mais se movimentar, e nesta
questão eu acho que o João Magalhães poderia estar olhando
um pouco isso, quando chega no feriado é a hora que a cidade para e a gente começa a observar o que precisa ser feito.
Muitos planejamentos que são colocados para fazer e não
faz, por exemplo está para fazer um shopping em Realeza já
a vários anos que estão falando isso, uma faculdade gratuita
para nós, precisamos de uma faculdade que seja 0800 o que
veio foi técnico e eu quero fazer uma faculdade, eu quero
estudar de graça porque o meu retorno depois vai ser pagando com os meus impostos, então eu acho que os deputados
deveria dar oportunidade de instalar isso aqui em Manhuaçu
é muito importante.

P

rimeiramente o deputado
federal, bem como também
o estadual tem que locar as
verbas que existem e que eles têm
conhecimento para colocar em prol
da saúde, é o que mais precisa para
Manhuaçu que é uma cidade polo.
Desejamos que a educação e a saúde
sejam também polo, não da maneira
que está sendo produzida, hoje a
gente vê que não vem recurso federal e substancia para poder alavancar
qualquer empreendimento na nossa
cidade, é isso que nós dependemos
deles, sabemos que existem outras
cidades, de outros estados e também na nossa Minas Gerais que conseguem verbas maiores.
Vamos citar um exemplo clássico hoje o desassoreamento do
rio Manhuaçu que é necessário, estamos vendo a escasseeis
de água que existem hoje, e lixo de todas as espécies que são
jogadas no rio: pneus, garrafas pet, pedaços de madeiras, lixo
a vontade, e vários outros. Existem verbas para isso, é a nossa
esperança é que eles consigam resolver este problemas.
Melhorando na saúde e educação, nós sabemos que existe
creches do governo federal em outras localidades, creches
vamos dizer de primeiro mundo, de tempo integral que possa
mesmo vir para Manhuaçu, eles tem força suficiente, tem o
voto desse pessoal tem o voto de bancada, que eles possam
reivindicar para a nossa região. Temos vários deputados ai que
foram eleitos e todos ai, um só que consegue trazer recursos
para a nossa cidade, os outros restantes agora nós vamos cobrar
e tentar ver com eles a contrapartida.
O prefeito tem os seus meios e ele tem que apresentar projetos para os seus deputados, o deputado dele foi muito bem
votado o Dr. Mario Heringer é um homem de muita capacidade
e a gente tem muita esperança nele apesar de não termos votado
com ele, nós temos esperança que ele traga e venha fazer um
bom mandato. Nós esperamos também que o prefeito apresente
este projeto para o deputado por que sem projeto não vai conseguir trazer benefício nenhum para a cidade, um ajudando o
outro nas reivindicações, em benefício da própria população
de Manhuaçu, é o prefeito fazer esses projetos e levar até o
seu deputado para ver se consegue essas verbas.

Dr. Xodó

N

advogado e ex-vereador de Manhuaçu

a oportunidade eu gostaria de
cumprimentar todos os leitores
do Jornal da Montanhas parabenizar todos vocês a equipe é um
jornal excelente, um jornal que trás a
notícia ao povo a noticia real a noticia
verdadeira e quanto a minha opinião,
tenho para mim que o mínimo que eles
devem fazer é lutar pelo nosso povo
melhores escolas, melhores oportunidades, condições de trabalhos, melhores fiscalizações do governo tudo
que eles puderem fazer de um modo
geral para a saúde para a educação,
legislarem projetos coisas importantes
para os jovens para as pessoas poderem trabalhar e estudar, ter
uma melhor condição de vida, ajudar a cidade é a obrigação de
todo político, não é favor nenhum para povo. Penso que tanto
faz o deputado estadual quanto o deputado federal a obrigação
legislativa é a mesma a lei determina quais são as funções deles,
mas politicamente não teria outra finalidade outra determinação
senão essa de colaborar com o povo em todos os sentidos, do
mais jovem ao mais velho que a vida é um ciclo, hoje nós estamos
aqui amanha não estaremos mais, mas a vida continua fazendo
a nossa história, que é o ciclo natural, e tudo que se fizer, com
certeza estarão fazendo o que o povo precisa, o que é necessário
e o melhor para todos nós de geração em geração.

DEPUTADO FEDERAL
MISAEL VARELLA........................................ 13.611............34,91 %
MARIO HERINGER........................................ 5.978............15,33 %
PADRE JOÃO PT........................................... 3.122..............8,01 %
PAULO ABI-ACKEL........................................ 1.362..............3,49 %
SUB-TENENTE GONZAGA........................... 1.232..............3,16 %
RENZO BRAZ PP........................................... 1.174..............3,01 %
EROS BIONDINI............................................... 829..............2,13 %
CABO COELHO................................................ 630..............1,62 %
GABRIEL GUIMARÃES........................................................1,41 %
STEFANO AGUIAR........................................... 529..............1,36 %
DR. BONI PSC.................................................. 503..............1,29 %
TONINHO TIMBIRA...............................................................1,15 %
REGINALDO LOPES........................................ 419..............1,07 %
EUCLYDES PETTERSEN................................. 399..............1,02 %
ADMAR SOARES............................................. 370..............0,95 %
PASTOR FRANKLIN LIMA................................ 330..............0,85 %
LINCOLN PORTELA......................................... 297..............0,76 %
HÉLIO COSTA................................................... 284..............0,73 %
MARCELO ARO................................................ 263..............0,67 %
LEONARDO MONTEIRO.................................. 239..............0,61 %
DEPUTADO ESTADUAL
JOÃO MAGALHÃES.................................... 12.456............31,73 %
DAVI COSTA.................................................. 2.890..............7,36 %
VINICIUS DE RESENDE............................... 2.448..............6,24 %
DR. WILSON BATISTA................................... 2.440............. 6,22 %
DURVAL ÂNGELO......................................... 1.638..............4,17 %
CABO ANÍZIO................................................ 1.539..............3,92 %
BRAULIO BRAZ............................................. 1.206..............3,07 %
ROGERIO CORREIA..................................... 1.137..............2,90 %
PADRE RONALDO......................................... 1.011..............2,58 %
CABO JÚLIO..................................................... 925..............2,36 %
CELISE LAVIOLA.............................................. 846..............2,16 %
HELIO GOMES................................................. 703..............1,79 %
LEANDRO GENARO........................................ 467..............1,19 %
MISS. MARCIO SANTIAGO.............................. 421..............1,07 %
SARGENTO RODRIGUES................................ 317..............0,81 %
CARLINHO RODRIGUES................................. 198..............0,50 %
CARLOS HENRIQUE........................................ 195..............0,50 %
ANDRE QUINTÃO............................................. 181..............0,46 %
JOÃO LEITE...................................................... 178..............0,45 %
ANDRÉ KNUPP................................................. 176..............0,45 %

Majoritários na região
Manhuaçu

Dep. Estadual: João Magalhães.................. 12.456
Dep. Federal: Misael Varella....................... 13.611

Alto Jequitibá Dep. Estadual: Dr. Wilson Batista................. 1.333
Dep. Federal: Misael Varella......................... 1.660
C. de Ipanema Dep. Estadual: Bráulio Braz.......................... 1.043
Dep. Federal: Renzo Braz............................. 1.037
Durandé

Dep. Estadual: João Magalhães.................... 1.998
Dep. Federal: Renzo Braz............................. 1.358

Ipanema

Dep. Estadual: João Magalhães.................... 1.476
Dep. Federal: Renzo Braz............................. 4.121

Lajinha

Dep. Estadual: Celise Laviola....................... 2.692
Dep. Federal: Mauro Lopes........................... 3.309

Luisburgo

Dep. Estadual: Bráulio Braz............................. 911
Dep. Federal: Misael Varella......................... 1.533

Manhumirim Dep. Estadual: Tiago Ulisses......................... 1.110
Dep. Federal: Misael Varella......................... 4.301
Martins Soares Dep. Estadual: Bráulio Braz.......................... 1.715
Dep. Federal: Misael Varella......................... 1.147
Matipó

Dep. Estadual: João Magalhães.................... 4.708
Dep. Federal: Misael Varella......................... 5.996

Muriaé

Dep. Estadual: Dr. Wilson Batista............... 19.569
Dep. Federal: Misael Varella....................... 30.185

Mutum

Dep. Estadual: Durval Ângelo...................... 3.321
Dep. Federal: Misael Varella......................... 5.320

Reduto

Dep. Estadual: Durval Ângelo......................... 902
Dep. Federal: Mario Heringer....................... 1.122

S. J. Manhuaçu Dep. Estadual: João Magalhães.................... 1.451
Dep. Federal: Misael Varella......................... 1.828
S. Manhuaçu Dep. Estadual: João Magalhães.................... 2.004
Dep. Federal: Mario Heringer....................... 1.524
Simonésia

Dep. Estadual: João Magalhães.................... 2.983
Dep. Federal: Misael Varella......................... 2.930
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Juliana de Cássia
M. Oliveira

A pior ambição do
ser humano é desejar
colher frutos daquilo
que não plantou.
Admire as pessoas
que confessam suas
fraquezas e tenha
cuidado redobrado
com aquelas que
vivem arrotando
santidade.
O que não provoca
minha morte faz com
que eu fique mais
forte. (Friedrich
Nietzsche)
Geralmente aqueles
que sabem pouco
falam muito e aqueles que sabem muito
falam pouco. (Jean
Jacques Rousseau)
Devemos julgar um
homem mais pelas
suas perguntas que
pelas respostas. (Voltaire)
A parte que ignoramos é muito maior
que tudo quanto
sabemos. (Platão)
O silêncio é a única
resposta que deves
dar aos tolos; porque
onde a ignorância
fala a inteligência
não deve dar palpites.
Não crie expectativas em relação às
pessoas que convivem ao seu redor;
é melhor você ser
surpreendido do que
decepcionado.
E de repente já é
sexta-feira. De repente já é Natal. De
repente mais um ano
se foi, e você ficou
aí parado, apenas
querendo mudar sua
vida.
Aquele que não luta
para ter o futuro que
quer, deve aceitar o
futuro que vier.
O primeiro passo
para se chegar a
algum lugar é decidir
que você não quer
mais ficar onde está.

A fisioterapeuta do Ambulatório de Transplantes do Einstein, Juliana Oliveira, fala sobre os benefícios da reabilitação pulmonar para pacientes crônicos e transplantados

Fisioterapia pulmonar para pacientes transplantados ou que aguardam o procedimento
O que é a reabilitação pulmonar voltada
para o público de transplante de pulmão?
É uma intervenção multiprofissional para pacientes com doença pulmonar crônica avançada, sintomáticos, que apresentam declínio das
atividades diárias. O programa é direcionado
para quem aguarda ou está em pós-operatório de
transplante pulmonar. A prática de atividade física supervisionada por fisioterapeuta, por meio
de treinamento aeróbico, força, resistência, flexibilidade e ações educacionais, está inserida no
programa.
Qual tipo de atividade física pode ser feita
pelo paciente que aguarda o transplante de
pulmão?
A combinação de treino aeróbico e de força
muscular é essencial. O treinamento de 60 minutos é dividido em 30 minutos de esteira, fortalecimento de grandes grupos musculares, alongamentos, relaxamento e orientações para facilitar
a realização dos exercícios e atividades em casa.
Com o início do treinamento, qual o benefício esperado para o paciente com severas limitações em suas atividades cotidianas?
Os efeitos positivos do treinamento físico em
candidatos ao transplante de pulmão incluem aumento de força muscular, melhora da resistência
física, diminuição da sensação de falta de ar, melhora da ansiedade e depressão, além da redução
de descompensações infecciosas, enquanto em
fila, impactando satisfatoriamente em sua capacidade física e qualidade de vida. O paciente retorna à realização de algumas atividades diárias,
como tomar banho e subir escadas, com menos
sintomas e mais independência. Além disso, a reabilitação facilita a recuperação após o transplante, que é uma cirurgia bastante agressiva.
Pacientes em fila para transplante de pulmão realizam atividade física com oxigênio?
Uns sim, outros não. Alguns pacientes já fazem uso contínuo de oxigênio, seguindo a prescrição e orientação médica. Geralmente, aquele
que faz uso do gás em repouso precisará mantê-lo durante a prática de atividade física. Já outros
pacientes não possuem essa indicação. O que vai

determinar o uso de oxigênio durante o treinamento é o nível de oxigenação sanguínea medido
por um aparelho específico (oxímetro de pulso).
O fisioterapeuta, durante a avaliação e após consenso médico, determinará a quantidade de oxigênio ofertada durante o treinamento para evitar
qualquer tipo de dano decorrente de uma insuficiente oferta de oxigênio para os tecidos.
Qual a frequência e duração do treinamento físico para quem aguarda o transplante de
pulmão?
Estudos demonstram que treinar esses pacientes três vezes por semana, com duração de 60
minutos em um período igual ou superior a 24
sessões é o ideal para atingir os objetivos.
Após a cirurgia, quanto tempo o paciente
está liberado para a reabilitação pulmonar?
Durante o pós-operatório imediato o paciente é
acompanhado pelo fisioterapeuta já na UTI, com
a finalidade de evitar complicações da permanência no leito. Posteriormente, após liberação
médica, alguns exercícios físicos são iniciados
ainda no período de internação e imediatamente
após a alta hospitalar o paciente retorna ao programa de reabilitação pulmonar. Porém, cada paciente possui um tempo de internação diferente,
o que dificulta estimar com precisão seu tempo
de retorno.
Quanto tempo leva a recuperação física do
paciente transplantando de pulmão?
Após 36 sessões de reabilitação pulmonar,
realizadas em aproximadamente 3 meses pós o
transplante, geralmente o paciente encontra-se
apto para realizar qualquer tipo de atividade física fora de ambiente hospitalar, seja em academias ou esportes em geral.
É possível, com os benefícios da reabilitação pulmonar, que o paciente não tenha mais
necessidade de realizar o transplante de pulmão?
Não. Os benefícios da reabilitação pulmonar
não curam a problema pulmonar de base, apenas
minimizam os efeitos deletérios da doença, prepara os indivíduos fisicamente para a cirurgia e
torna a espera menos dolorosa. Somente o transplante pulmonar pode ser uma alternativa terapêutica para garantir a sobrevida.

Sabe nadar?

Certa vez um professor universitário, muito orgulhoso, precisou entrar num barquinho para atravessar um rio.
Durante a travessia, notando a simplicidade do barqueiro,
perguntou:
– Rapazinho, você leva por aqui uma vida muito simples;
você não estudou, não é? Por exemplo, não sabe nada de
matemática, sabe?
E o rapaz, humilhado, respondeu que não.
Então o professor contra-atacou: “Lamento dizer mas
você perdeu 20% da sua vida”.
Mais um pouco, e o professor, entediado, resolveu agredir
outra vez:
– Rapazinho, você aprendeu astronomia? Não? Então
perdeu 10% da sua vida.
E finalmente:
– Rapazinho, você aprendeu algum idioma estrangeiro?
Também não? Então perdeu outros 20%.
Viajaram mais um pouco, quando surgiu um problema. O
barqueiro virou-se para o orgulhoso professor e perguntou:
– Professor, o senhor por acaso sabe nadar, não sabe?
– Não, por quê?
– Então perdeu 100% da sua vida, porque este barco começou a afundar.
Às vezes, nós nos achamos muito espertos. Pensamos
que somos melhores que as outras pessoas, porque tivemos
alguns privilégios em nossa criação, vida escolar, familiar
etc.
E não só nos achamos melhores como ainda humilhamos
os outros por não terem os mesmos privilégios que tivemos.
Que adianta ter a cabeça cheia de informações, uma parede cheia de diplomas e... na hora de um naufrágio não
saber nadar?
Um dia, Jesus estava visitando a família de Marta, Maria
e Lázaro, seus melhores amigos em Betânia, perto de Jerusalém. Notando que Marta se “matava”, correndo atrás de
muitas coisas, “distraída em muitos serviços” (Lc 10.40),
Jesus a repreendeu: “Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária; e Maria
escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada” (Lc 10.4142). Amigo, não adianta o homem “ganhar o mundo inteiro
e perder a sua alma”. Corra atrás do que é eterno; porque só
o que é eterno vale a pena!

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE

Torta de Chocolate com Limão
Ingredientes
base da torta:

para

a

- 300 gramas de biscoito
negresco sem recheio (ou
qualquer outro biscoite de
chocolate)
- 170 gramas de manteiga derretida
Modo de preparo: Triture os biscoitos
no liquidificador. Em um recipiente, misture os biscoitos triturados com a manteiga. Utilize desta mistura para forrar o
fundo e as laterais de uma forma de aro
removível.
Ingredientes do recheio
- 130 ml de suco de limão
- 600 gramas de leite condensado cozido por aproximadamente 20 minutos em

banho maria. Após o cozimento, deixá-lo esfriar em
geladeira
Modo de preparo: Após
o leite condensado cozido
esfriar, leve-opara a batedeira e misture ao suco de
limão por aproximadamente 5 minutos até obter um
creme homogêneo. Deposite este creme
dentro da forma de aro removível pré-pronta.
Ingredientes da Cobertura
- 150 gramas de chantilly pronto para
decorar a torta
- raspas de 1 limão
- Fatias de limão cortadas ao meio para
decoração.
Coloque para gelar.

ACADEMIA
KOMEIKAN

Rua Vicente de
Paula Reis, 23
Bairro São Jorge
(ao lado da Retífica)
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Adolescente esfaqueia colega quatro vezes dentro de escola

Um aluno de 16 anos esfaqueou o colega por quatro
vezes na noite desta segunda-feira, 06/10, no pátio da
Escola São Vicente de Paulo,
no bairro Alfa Sul, em Manhuaçu.
De acordo com o Tenente
Robson, os dois jovens em
princípio eram amigos e
estudavam na mesma sala.
A discussão foi por causa
de um chip de celular que o
rapaz teria perdido e ficou
sabendo que estaria com a
vítima, que negou.

Conforme as imagens do
vídeo de segurança da escola,
o adolescente estava sentado
num banco do refeitório
quando o colega se aproxima, sem dizer nada, e começa a golpear. A vítima sofreu
duas facadas no pescoço e
duas nas costas.
Após a agressão, o autor
fugiu e não foi localizado.
A vítima foi levada para a
Unidade de Pronto Atendimento (UPA) consciente e
foi medicada.
Polícia e Cia

Aposentado é assassinado em Mutum
O aposentado João Vieira
da Silva, 73 Anos, foi encontrado assassinado na casadele, no povoado de Santa
Maria, zona rural de Mutum.
O crime, registrado neste
domingo, não tem relação
com as eleições.
O corpo foi encontrado
por um morador que ouviu
alguns disparos e foi até a
casa. Ele ligou para a Polícia
Militar dizendo que o aposentado estava morto caído
na varanda da casa.
Mesmo com a movimentação de eleições numa escola
próxima, ninguém informou

suspeitos ou disse ter visto
alguma coisa. Os policiais
foram ao local e encontraram o aposentado caído com
uma faca na cintura e ainda
guardava uma garrucha calibre. 22, carregada, no bolso
de um colete, por baixo da
blusa.
Na casa dele foram encontradas quatro armas de fogo e
várias munições de diversos
calibres.
Não há suspeitas da autoria
do delito e a PM está em rastreamento na busca de mais
informações que possam
levar ao autor do crime.

pelos fundos, mas acabou
detido pouco depois numa
mata perto do bairro. Com
ele, estava a jaqueta, parte do
dinheiro e a arma de pressão
que imita uma pistola.
Apesar do registro de roubo
de 3.233,18 foram recuperados 2.059. O autor Josimar
informou que gastou a diferença em cigarros e bebida. A PM

também verificou que a moto
estava pintada de preta, mas a
documentação aponta como
verde, indicando que alterou a
cor para praticar crimes.
Ainda de acordo com a
PM, Josimar confirmou que
foi o autor dos roubos na
Agrícola Realeza, na a Agência dos Correios de Realeza
e na Agência do Cresol em

Manhuaçu, todos registrados
nas últimas três semanas.
O rapaz foi preso e conduzido para a delegacia com
os materiais apreendidos: a
motocicleta, dez maços de
cigarro, a arma de pressão,
capacete, jaqueta, calça de
capa de chuva de motociclista e os 2.059 reais.
Polícia e Cia

O jovem Luiz Felipe Silva
Sampaio morreu num acidente no km 76 da BR-262,
próximo ao acesso de Padre
Fialho. A colisão foi na noite
de sábado, 04/10, por volta
de 21:50.
De acordo com a Polícia
Rodoviária Federal, o rapaz
pilotava uma motocicleta
quando bateu numa vaca que
estava na pista.

O condutor morreu no local.Vários veículos pararam
para acompanhar o que havia
ocorrido. O garoto era muito
conhecido em Abre Campo e
Matipó.
A pista ficou parcialmente
fechada até a realização da
Perícia da Polícia Civil de
Manhuaçu. O jovem, que
tinha 17 anos, naturalmente
não era habilitado.

Acusado de 4 roubos é preso em Manhuaçu
Josimar Machado Filho,
24 anos, foi preso na tarde
desta quarta-feira, 08/10,
depois de roubar cerca de
três mil reais na agência
do Pague Fácil, no bairro
Coqueiro. Ele confessou os
roubos nos Correios e na loja
de agropecuária em Realeza
e na agência da cooperativa
Cresol, em Manhuaçu.
O assalto na unidade do
Pague Fácil foi idêntico aos
três casos anteriores. Numa
motocicleta Honda CG, um
homem sozinho, com jaqueta
e capacete cobrindo o rosto,
chegou armado e anunciou
o assalto. No roubo desta
quarta, ele rendeu o casal de
proprietários e um cliente levando cerca de três mil reais.
Com informações rápidas
e detalhes da moto Honda
CG, nacor preta, e a placa
HCE 4825, equipes da Polícia Militar foram acionadas e
fizeram o cerco. A moto foi
encontrada numa oficina do
Bairro Lajinha.
Os policiais questionaram
o mecânico. Ele contou que
Josimar havia deixado a
moto poucos minutos antes
como objetivo de que ela
fosse pintada de verde.
Militares seguiram para o
bairro Bela Vista. Cercaram
a casa de Josimar. Ele fugiu

Adolescente morre ao bater moto em vaca

Presidente de seção é preso

N

o domingo de eleições
(05) a Polícia Militar
registrou a prisão de
um presidente de seção na
zona rural do município de
Caparaó. A Chefe do Cartório Eleitoral da Comarca de
Espera Feliz realizava uma
visita à seção eleitoral situada
na escola Eugênio de Morais,
localizada no Córrego Capim
Roxo, zona rural do município de Caparaó. Durante a
visita, constatou que o presidente de uma das seções, um
homem de 29 anos de idade,
estava junto à cabine de vota-

ção, auxiliando uma eleitora a
votar. A atitude do presidente
viola o sigilo do voto, pois o
local onde ele estava permitia
que ele visse em qual candidato a eleitora pretendia votar.
O autor alegou que a eleitora
não estava conseguindo votar
e, por isso, foi até o local para
auxiliar.
A ocorrência foi acompanhada pelo Juiz Eleitoral. O
presidente da seção foi preso
e conduzido até a delegacia,
onde as providências cabíveis foram tomadas.
Portal Espera Feliz

Bombeiros combatem incêndio
na 262 em Manhuaçu

O

Corpo de
Bombeiros
de Manhuaçu
atendeu ocorrência
de acidente no km 43
da BR-262, próximo
a sede do Clube de
Cabos e Soldados,
no trecho entre Manhuaçu e Realeza,
na tarde desta quarta-feira, 08/10.
De acordo com o registro, inicialmente o Corpo
de Bombeiros Militar foi
acionado para atender um
acidente onde uma árvore
veio a cair na rodovia e o
motociclista colidiu frontalmente.
A Unidade de Resgate ao
chegar no local foi constatado que avítima já havia sido
socorrida por terceiros.
Com isso, os Bombeiros
retiram os galhos e partes

da árvore. As chamas se
alastraram a partir do local
do acidente.
Equipe dos Bombeiros iniciou o combate ao
i n c ê n d i o n a m a rg e m d a
rodovia para que se evitasse a queda de novas
árvores e galhos, evitando
acidentes.
Uma área de cerca de mil
metros quadrados foi consumida pelas chamas.
Polícia e Cia
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ENTRETENIMENTO
Preguiçoso
Dois sujeitos andando na rua.
Diz um deles, apontando para um
prédio enorme:
- Foi nesta empresa que eu tive o
maior desgosto da minha vida!
- Como assim?
- Entrei para pedir emprego… e
eles me deram!

Pai gênio
O pai pergunta:
-Filho, você acha que sua professora desconfia que eu te ajudo a fazer a
lição de casa?
-Acho que sim, pai. Ela até já me
disse que você deveria é voltar pra
escola!
Diversão
O pai e o filho estavam se preparando para ir pescar, e o pai pergunta:
- Filho, está pronto para a diversão?
O filho responde:
- Estou, mas a gente não ia pescar
antes?

sete erros

Viciado em internet
A mãe de um garoto estava preocupada porque ele ficava o dia inteiro
no twitter. Então ela decidiu levar ele
no padre... Chegando lá ela explica a
situação e o padre pergunta:
- Menino, você segue Deus?
- Não sei, qual é o e-mail dele?

Buzina
O bêbado estava voltando na madrugada quando passa um fusca e buzina: - Bibiiiii.
Então o bêbado grita de volta:
- E daí? Eu também “bibi”.

No hospício
Um cara pergunta para um amigo: "Adivinha o que tenho na minha
mão? E o outro arrisca :"Um elefante."
"Ah! Não vale, você viu o rabinho.

Quem é o mais rápido?
Na sala de aula, a professora pergunta:
— Alguém de vocês sabe quem é a
pessoa mais rápida do mundo?
— É o Schumacher! — se arrisca
Pedrinho. — É o Rubinho! — diz
Mariazinha.
Todos caem na gargalhada.
— Eu sei! — grita Joãozinho, com
convicção — A pessoa mais rápida
do mundo é a minha tia!
— Sua tiiiiia? — pergunta a professora, espantada — Por quê?
— Quando ela sobe na balança ela
vai de zero a cem em menos de um
segundo!

CURIOSIDADES
MOSCAS - As grandes famílias das moscas domésticas.
Uma mosca doméstica vive cerca de três a oito semanas. Nesse
meio tempo, ela produz de 400
a mil ovos. Toda essa fertilidade
faz com que uma fêmea possa
ter seu número de descendentes,
enquanto viva, escrito com treze
dígitos (ou seja, cerca de um quatrilhão de parentes, entre filhos,
netos e bisnetos). Além de ter
famílias muito grandes, a mosca
também é muito suja para alguém
do seu tamanho. Um único espécime pode carregar consigo aproximadamente 1.250 milhões de

bactérias.
ENLUADO - Para que ser enterrado se você pode ser “enluado”?
Uma empresa americana, chamada Celestis Incorporated, tem
tudo para ganhar o título de grupo
funerário mais exótico do mundo.
A Companhia já enviou as cinzas
de mais de 100 pessoas para a órbita da Terra e está planejando uma
nova versão da cerimônia, um funeral na Lua, que deve estrear em
dois anos. A empresa já tem inclusive sua primeira cliente, uma
geóloga que quer (queria) ficar no
mesmo lugar onde a Apolo 11 pousou.

HORÓSCOPO
Astrológica por Claudia Vannini
LIBRA – DE 23/9 A 22/10 - É possível que algumas
situações da vida tenham que ser mexidas neste período. Desde antes de ontem, com o eclipse em Áries,
algumas surpresas podem ocorrer. Não espere muito
das pessoas, pois elas são daquele jeito mesmo. O
que vier delas, é lucro!
SAÚDE E BEM-ESTAR: a saúde está regular e segue o curso normal.
Pique para tomar atitudes e para cuidar da parte física. Nunca se esqueça
de fazer compensações na alimentação, distribuindo melhor a ingestão de
alimentos durante o dia.
ÁRIES – DE 21/3 A 20/4 - Os desafios fazem parte do momento. Praticamente é um teste para se posicionar e tomar atitudes importantes, algumas
talvez até radicais, mas que devem ser permeadas pelo bom senso. Chegou
a hora de iniciar planos para o ano que vem.
SAÚDE E BEM-ESTAR: seria interessante começar a pensar em abandonar hábitos nocivos à saúde. O momento requer paciência e tranquilidade
para cuidar do corpo, principalmente para evitar retenção de líquidos no
corpo. Nada se faz da noite para o dia.
TOURO – DE 21/4 A 20/5 - Com o eclipse lunar em Áries, pode ser
que tenha reacendido algumas chamas do passado para prendê-la mais
e mais ou para finalmente libertá-la. A segunda opção é a mais favorável,
porque Urano dá uma forcinha e prepara o terreno para a libertação, mas
cuidado com os excessos.
SAÚDE E BEM-ESTAR: emoções e questões antigas podem trazer
incômodos em horas inesperadas. Saiba que será importante saber dividir o tempo de forma a atender objetivos, sobretudo para tentar driblar o
estresse. Cuidado com a gula. Faça caminhadas ou exercícios de forma
moderada e com supervisão de um especialista.
GÊMEOS – DE 21/5 A 20/6 - Controlar a zona de conforto sempre é
importante, mas para se ter isso na mão é necessário estabelecer critérios
e cuidar um pouco mais da vida doméstica, das contas, da saúde e dos
interesses coletivos.
SAÚDE E BEM-ESTAR: a saúde da mente sempre é importante, sobretudo se estiver engajada ao corpo. Ambos podem proporcionar bons
momentos se souber controlar um pouco mais a ansiedade e a limitação
do tempo. Cuidados com ossos e articulações.
CÂNCER – DE 21/6 A 22/7 - Questões familiares podem vir à tona e
sempre é bom saber ouvir ou repreender um filho, se for o caso. A sabedoria
de quem tem experiência pode ser fundamental para equacionar situações
delicadas. Dedique-se mais ao aconchego do lar e dê uma repaginada em
algum ambiente da casa.
SAÚDE E BEM-ESTAR: sua proatividade está tinindo e com isso alguns
excessos podem ocorrer devido ao posicionamento de Marte com Júpiter e
com o Sol. Para que não fique tão atormentada com dores de cabeça fora de
hora, é bom evitar comidas muito gordurosas e que façam mal ao organismo.
LEÃO – DE 23/7 A 22/8 - Com o eclipse ocorrido em Áries no dia 8, é
bom partir para a prática e ficar por aí pensando demais da conta. Júpiter
e Urano dão o empurrãozinho que precisa para colocar os pingos nos is
definitivamente. O lema é: “Mexa-se”.
SAÚDE E BEM-ESTAR: é bom se prevenir com os excessos de líquidos
retidos no organismo. O fígado precisa de uma trégua, cuide do bem-estar
dele. Se for possível relaxar mais em um bom local silencioso e em ambiente
agradável, por que não?
VIRGEM – DE 23/8 A 22/9 - Maior vontade de focar em objetivos e determinação para encontrar novas possibilidades de estudos, trabalhos ou
até para dar vazão a algum talento recolhido há tempos. O momento está
favorável para muita coisa, mas não esqueça de manter a mente sempre
aberta ao lado mais positivo da vida.
SAÚDE E BEM-ESTAR: é possível algumas baixas de energia e melancolias até o dia 20 deste mês. Alternâncias entre força e fraquezas, alegrias
e tristezas. Cuidado com alergias e doenças de pele. Pequenas cirurgias
podem ser necessárias neste período.
ESCORPIÃO – DE 23/10 A 21/11 - Alguma ansiedade demais da conta
pode comprometer determinados momentos do dia e afetar, até certo ponto,
a qualidade de vida. Não esqueça que nada é definitivo e que não existe
nada insubstituível. Isso serve para você ou para alguém que lhe incomoda.
Aproveite para exercitar a flexibilidade e o entendimento salutar entre todos.
SAÚDE E BEM-ESTAR: uma das situações que os escorpianos mais
se sentem à vontade, de forma geral, é com relação à sexualidade. Saiba
que a partir de hoje, além da disposição para exercícios, a libido encontra
ponto forte em você.
SAGITÁRIO – DE 22/11 A 21/11 - Com Marte em Sagitário fazendo
aspectos positivos com Júpiter e com o Sol é hora de partir para a prática
e resolver pendências de ordem pessoal ou no âmbito do trabalho. Até
questões do passado podem ser dirimidas neste período, porém nunca
esqueça de manter-se tranquila, mesmo com o discurso do já ganhou.
Sensatez sempre é bom.
SAÚDE E BEM-ESTAR: cuidado com a ingestão demasiada de alimentos
que retenham demais os líquidos no corpo. O sódio neste período pode
trazer muita complicação, principalmente em produtos dietéticos. Modere
o apetite e compense com alimentos mais saudáveis, sem neuroses com
isso ou aquilo.
CAPRICÓRNIO – DE 22/12 A 20/1 - Mais uma vez os amigos e as redes
sociais a que pertence, podem fazer a diferença neste período até o final do
mês. Procure adquirir maior flexibilidade na hora de entrar numa discussão
e mostre a todos uma imagem mais tranquila e de compreensão com os
anseios e interesses dos outros.
SAÚDE E BEM-ESTAR: a vontade de não sair da zona de conforto
volta a adquirir importância. Se precisar de diagnósticos mais complexos
ou realizar exames gerais, pode até fazer, mas procure, se for possível,
uma opinião a mais nos laudos. Oscilação de energia.
AQUÁRIO – DE 21/1 A 19/2 - Questões jurídicas podem fazer parte
de seus pensamentos e de trazer provocações neste período. É preciso
adquirir uma nova maneira de ver a vida. Entendê-la sob um prisma maior
em relação ao que se quer dela. As respostas que precisa podem estar
inseridas nesse contexto, nesses pensamentos.
SAÚDE E BEM-ESTAR: sempre é bom estar checando a saúde com
exames de rotinas, porém nem se espante se tiver de repetir um ou outro
exame, seja por qualquer motivo. Se for possível realizar exercícios físicos
de forma moderada para quem estiver ocioso, seria bem interessante, para
canalizar a energia para a qualidade de vida.
PEIXES – DE 20/2 A 20/3 - Por incrível que possa parecer, os piscianos
se deparam com um momento bem interessante de preparar os planos para
objetivos imediatos e mediatos. Já pensam no ano que vem e nas atitudes
que precisam tomar desde agora para garantir os planos no ano que vem.
SAÚDE E BEM-ESTAR: para quem estiver regularmente cuidando do
corpo, é bom deixar fluir bem essa energia de dissipação aos músculos e
ao condicionamento físico. Mesmo assim, a todos, é bom evitar bebidas e
alimentos que atinjam o fígado ou causem transtornos ao estômago. Evite
o excesso de álcool ou ingestão demasiada de remédios.
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Susana Vieira solta o verbo sobre
Faustão: 'Me fez de palhaça'
Apesar de passados
quase 4 anos, Susana
Vieira, 72, mostrou que
ainda guarda rancor de
Fausto Silva, 64, pelo
mico que pagou no
programa dele.
Em dezembro de
2010, a artista desafinou ao vivo no palco do "Domingão do
Faustão" e virou piada na internet. "Combinei de cantar
duas músicas, com playback. Faustão, para se fazer de engraçado ou me fazer de palhaça, me botou pra cantar além
do combinado. Cantei todo meu repertório, que fiquei dias
gravando e deixando bonito no estúdio. O disco é uma coisa
tão bonitinha! Mas ao vivo é outra coisa, né? Eu me ferrei!
Fui ridicularizada", disparou a global no programa de rádio
“De Cara”, da FM “O Dia”.
Susana se referiu ao dia em que cantou a música “Per
Amore”, sucesso na voz de Zizi Possi, 58, no dominical da
Globo.
Sem papas na língua como de costume, a artista também
criticou as atrizes que afirmam que vão assumir as suas rugas e não mais pintar os cabelos. "Acho isso uma afronta.
A Globo precisa de gente bonita. Se não formos nós, eles
acham outras".
Sobre se aposentar da dramaturgia, Susana garantiu que
essa ideia nem passa pela sua cabeça. "Aposentadoria foi
criada para pessoas preguiçosas ficarem em casa, juntando dinheiro pra ir pra Europa. Espero chegar aos 105 anos.
Ainda na ativa", afirmou ela que está afastada da TV desde o
final da novela "Amor à Vida", em janeiro deste ano.

José Mayer discute com humorista e
critica Faustão
Depois de Susana Vieira, 72, criticar Faustão,
64, durante uma entrevista, agora foi a vez de José
Mayer, 65, detonar o apresentador do “Domingão do
Faustão”. A informação é
do colunista Leo Dias, do
jornal “O Dia”.
Nesta semana, o ator foi abordado pelo humorista Vinicius Vieira, 35, da RedeTV!, que estava caracterizado como
Fausto Silva. O encontro aconteceu durante uma sessão para
convidados do espetáculo “Os Saltimbancos Trapalhões”,
na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.
O imitador tentava entrevistar José Mayer quando ele criticou o colega da Globo. “O Faustão já é ruim, você é pior
ainda”, disse o galã de novelas. Para finalizar, Vinicius tentou pedir um beijo para o artista, que se irritou ainda mais
com a brincadeira. “Vai se foder!” O comportamento do artista foi gravado pelas câmeras da emissora.

Red Bull pagará US$ 13 milhões a
consumidores que não 'ganharam asas'
A Red Bull concordou na
quinta-feira (09) em pagar
mais de US$ 13 milhões para
por fim a uma ação coletiva
dos Estados Unidos que alega propaganda enganosa de
sua bebida energética. Milhares de pessoas entraram
com ação após consumir
o produto e constatar que
o Red Bull não “dá asas”,
como o slogan afirma.
Agora a empresa terá de
reembolsar em US$ 10 ou dar duas bebidas para cada consumidor que adquiriu o produto nos últimos dez anos e en-
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trou com ação contra a Red Bull.
O representante da ação coletiva, Benjamin Careathers,
disse que a empresa engana seus consumidores sobre a superioridade de seus produtos com o slogan “Red Bull te dá
asas”. “Esse tipo de conduta e práticas enganosas significa
que a publicidade e o marketing [da Red Bull] não é apenas
‘exagero’, mas em vez disso é enganosa e fraudulenta e,
portanto, acionável”, diz a ação.
Ao site BevNet, a empresa afirmou que decidiu fazer
o reembolso para evitar custos de litígios. “No entanto, a
RedBull reitera que a comercialização e rotulagem de seus
produtos sempre foram precisas e nega toda e qualquer irregularidade.”

Justiça nega recurso e
condena Xuxa a pagar
R$ 50 mil por plágio
Apesar de recorrer de uma decisão
judicial, Xuxa, 51, teve o pedido negado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e foi condenada a pagar uma indenização de R$ 50 mil ao publicitárioLeonardo Soltz.
De acordo com o portal “UOL”, o autor do projeto “Turma do Cabralzinho” entrou com um processo há 10 anos
contra a empresa Xuxa Promoções e Produções Artísticas
por plágio.
Na ação, o mineiro alegou que criou os personagens Cabralzinho, Bebel, Quim, Purri e Caramirim em 1997 para
se tornarem "mascotes oficiais do descobrimento" durante
a comemoração dos 500 anos de descoberta do Brasil, data
celebrada em 2000. Segundo ele, foi marcada uma reunião
com representantes da empresa de Xuxa para apresentar a
ideia mas eles não demonstraram interesse no projeto.
Porém, no final de 1999 o autor tomou conhecimento do
lançamento da "Turma da Xuxinha", que de acordo com ele,
incorporou a sua criação. No processo, Soltz declarou que
Guto Cabral, Índia Xuxinha, Guto Padre Anchieta, Guto
Borba Gato, Guto D. Pedro I e Xuxinha Princesa Isabel teriam muitas semelhanças com os seus personagens.
De posse do registro da "Turma do Cabralzinho" no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), Leonardo
procurou a Justiça alegando muitos prejuízos referentes ao
seu projeto que não foi adiante. Por outro lado, a "Turma
da Xuxinha, versão Descobrimento do Brasil", deu certo e
originou o licenciamento de diversos produtos.

Em vídeo, Belo faz sua
primeira aparição após
crise de estafa
Após fazer uma pausa na carreira para tratar de uma crise de estafa,
Belo reapareceu em público pela primeira vez na noite de quarta-feira, 8. Rumores diziam que
Belo estava com síndrome do pânico.
O cantor gravou em sua casa, no Rio de Janeiro, um vídeo
convidando o público de Fortaleza para prestigiar seu show
na cidade em 1º de novembro. Com aparência descansada e
animado, Belo parece estar quase recuperado do problema.
"Galera linda de Fortaleza, estou aqui para convidar todos
vocês para o próximo dia primeiro de novembro. Eu vou
estar no Musique fazendo uma grande festa, um super show
e, lógico, conto com a presença de vocês. É a minha volta aí
no Nordeste", comentou.
O primeiro show de Belo após a pausa na carreira será em
20 de outubro, na casa de shows I9 Music, em São Gonçalo,
no Rio de Janeiro.

Após seis anos, chega ao fim o casamento de Juliana Alves e Guilherme Duarte
Juliana Alves, 32, e Guilherme Duarte, 38, estão separados,
de acordo com o jornal “Extra”, do Rio de Janeiro. O casamento, que durou seis anos, chegou ao fim. Eles moravam juntos
em um apartamento no bairro da Barra da Tijuca. Aliás, os dois
se conheceram durante as gravações da novela “Duas Caras”
(2007).
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Atualmente, a atriz está gravando
o filme “A Divina Comédia”, em São
Paulo, e Guilherme segue no Rio, onde
se prepara para outro longa-metragem.
Em uma rápida conversa com a publicação, o ator negou a separação. “Se
isso acontecer, vocês vão saber”, respondeu ele. Já Juliana não retornou ao
contato feito por meio de sua assessoria
de imprensa.

Anitta demite advogados após reviravolta
em processo contra ex-empresária
Anitta está passando por um momento delicado em sua
carreira. Após se tornar ré no processo que move contra sua
ex-empresária, a cantora demitiu seus antigos advogados.
De acordo com a coluna "Retratos da Vida", do jornal "Extra" de sexta (10), ela contratou os serviços de Saulo Alexandre Morais e Sá.
A juíza Flávia de Almeida, da 6ª Vara Cível da Barra da
Tijuca, concedeu, na última sexta-feira, uma liminar que
obriga Anitta a depositar no prazo de uma semana o valor de
R$ 5 milhões na conta da K2L, seu antigo escritório de propriedade de Kamilla Fialho. A quantia corresponde à quebra
de contrato, que aconteceu seis anos antes do combinado.
Segundo o advogado Marcelo Saraiva, que defende a
K2L, ela terá que depositar o valor em juízo e ficará guardado até a conclusão do processo. "Anitta rescindiu o contrato
e, simplesmente, esqueceu que tinha uma multa e um saldo
negativo para acertar com a empresa", afirma o advogado
ao Purepeople.
Anitta rompeu contrato com a K2L no dia 28 de agosto,
mas segue cumprindo a agenda de shows vendidos pela empresa. Porém, ela tem alegado que não recebia o cachê dos
shows e chegou a confirmar o débito em um comunicado
enviado por sua assessoria de imprensa. No entanto, Marcelo garante que o dinheiro tem sido depositado mensalmente
mesmo após o vínculo com o escritório.
"Acontece que Anitta tem um saldo negativo com a empresa de aproximadamente R$2,3 milhões e tudo o que entra
é abatido. Todas as despesas pessoais dela, os custos com a
gravação do DVD, as plásticas, o aluguel... Tudo vem dessa
conta corrente. E ela tinha total conhecimento disso", diz o
advogado.
Anitta e Kamilla se conheceram em 2011, antes do estouro do hit "Show das Poderosas". Para agenciar a carreira da cantora, inclusive, a empresária teve que pagar uma
multa contratual no valor de R$ 260 mil que ela tinha com
a equipe de som Furacão 2000. "Fizemos um investimento grande, pois acreditamos no potencial da Larissa (nome
verdadeiro da cantora). Pagamos o aluguel dela durante seis
meses, gastamos com sobrancelha, fisioterapia, maquiagem...", conta Kamilla ao Purepeople.
O processo ainda vai demorar a ser concluído, já que a
divulgação do valor exato a ser pago pode acontecer só daqui a 60 dias. Além disso, a sentença final ainda não foi
decretada.

Ex-atriz de SOS Malibu, Nicole Eggert
vende sorvetes em Los Angeles
Uma das estrelas do
seriado Baywatch - que
no Brasil foi batizado
de SOS Malibu - Nicole
Eggert resolveu diversificar seu ramo de atuação.
A atriz, que interpretava a personagem Summer Quinn na série - veja abaixo
a galeria -, publicou em seu Instagram fotos em que conta
que atualmente se dedica a dirigir um caminhão de sorvete e
vender as guloseimas por Los Angeles, na Califórnia, onde
vive.
O caminhão de Nicole - que ganhou alguns quilinhos
desde que deixou a série - foi batizado de Scoops, e, além
de rodar pelas ruas da cidade, está disponível para festas e
eventos privados. Além de sorvete, a estrela vende ainda
bolo gelado e outros doces.
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Entrevista com o deputado estadual João Magalhães

"

E

m coletiva a imprensa de Manhuaçu o deputado majoritário João Magalhães falou de suas
principais metas para Manhuaçu e região

Jornal das Montanhas
– Majoritário em Manhuaçu com uma expressiva votação. Qual é sua
mensagem para a população?
João Magalhães - Para
mim foi uma surpresa
muito grande, estamos
colhendo o que plantamos,
a nossa alegria é enorme,
mas ao mesmo tempo nos
traz uma preocupação, uma
vez que nossa responsabilidade aqui em Mannhuaçu
aumenta muito, 12.500 votos é muita responsabilidade, mas podem ter certeza
que farei retribuir ao povo
de Manhuaçu cada voto de
confiança em mim depositado.
JM - O compromisso
continua na área da saúde onde você já tem uma
atuação muito marcante
em Manhuaçu?
João Magalhães – Com
certeza, nem só no Hospital
Cesar leite, mas enquanto
eu estiver como deputado
irei continuar sendo um dos
padrinho do hospital, convoco neste momento meus
colegas deputados estaduais e federais que foram votados aqui na região, que
nos ajudem nesta empreitada, inclusive vamos fazer
um movimento junto ao
governador eleito Fernando Pimentel, para viabilizar
a construção do hospital regional, uma vez que sabemos que o Hospital Cesar
Leite está um pouco saturado, diante da demanda
de Manhuaçu e da região,
além do hospital, está na
hora também da gente ajudar um pouco na infraestrutura de Manhuaçu, já temos
aí alguns compromissos
de creches, quadra poliesportiva, UBS, vamos colocar emendas para todos os
nossos compromissos para
Manhuaçu, independente

...convoco neste momento meus colegas
deputados estaduais
e deputados federais
que foram votados
aqui na região que
nos ajudem nesta
empreitada, e inclusive vamos fazer um
movimento junto ao
governador eleito Pimentel, para viabilizar
a construção do hospital regional...

de quem seja o prefeito, sou
deputado eleito pelo povo
de Manhuaçu.
JM - Qual a importância do apoio de vereadores, e várias lideranças e
seguimentos diversos de
Manhuaçu na sua campanha?
João Magalhães – Isso
foi essencial, conseguimos
reunir um grupo de apoio
em todos os seguimentos,
devemos ser humildes, eu
nunca faço política com a
razão e sim com o coração,
não é perdendo uma eleição e procurar vingar, mas
sim regaçando as mangas
no dia seguinte e recomeçando o trabalho, e acho
que o povo de Manhuaçu
soube reconhecer isso, a
minha maior votação em
Manhuaçu havia sido de
5.200 votos há quatro anos
atrás, agora conseguimos
superar mais que o dobro, e
reconheço que o nosso trabalho aqui vai ser também
dobrado, tenho que fazer
por merecer cada voto.
JM - Como deputado
estadual em BH, vai facilitar uma maior presença
na região e Manhuaçu?
João Magalhães - Com
certeza o foco é diferente,
hoje como deputado federal trabalhamos as causas
nacionais um outro foco,
aqui no estado vamos ter
nossas ações mais voltada para Minas Gerais e
região, temos hoje uma
demando muito grande da
Polícia Militar e Civil, hoje
pela manhã em Belo Horizonte estive reunido com
o pessoal da Polícia Civil.
Há também uma demanda
grande dos professores com
defasagem salarial, questão
da Lei 100, e felizmente ou
infelizmente no início de
2015 vamos deparar com
todas estas questões que sa-

"

...vamos colocar
emendas para
todos os nossos
compromissos para
Manhuaçu,
independente de
quem seja o prefeito,
sou deputado
eleito pelo povo
de Manhuaçu.

"

bemos ser relevantes e importantes e então estamos
mudando de foco, não sei
ainda o que vamos encontrar pela frente, mas podem
ter certeza, com estes vinte
anos de mandato como deputado federal, aprendemos
muita coisa, fui presidente
de comissões participei de
vários debates sobre orçamento, tenho experiência
como funciona o parlamento e penso ser fácil adequar
isto para o estado.
JM - Facilita a sua interlocução Junto ao governador eleito e o vice
Antônio Andrade que é
seu amigo e de seu partido?
João Magalhães – Facilita sim, Antônio Andrade
é amigo particular, presidente do meu partido, já

"

falei com o Pimentel após
a eleição, fazendo um relatório das principais demandas, Pimentel apesar de ser
um técnico, mas se firmou
como político e acredito
que ele vai ter sensibilidade com as causas da região,
ele tem um compromisso
com a nossa região, ele foi
majoritário aqui e em quase todos os municípios do
leste mineiro, acho que ele
tem uma dívida com nossa
região e vamos saber cobrar. Aproveitando a oportunidade, quero agradecer
todas as pessoas que estiveram diretamente ou indiretamente ligado a nossa
campanha, agradeço cada
pessoa que empenhou e
votou, vou procurar corresponder à confiança depositada no nosso mandato de
deputado estadual.

