Ano 13 - Nº 248 - 11 de novembro / 2014 - Telefone: (33) 3331-8409 - www.jm1.com.br - contato@jm1.com.br

Circulação: Região Vertente do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Distribuição gratuita

Vereadores de Lajinha se reúnem com comunidades

A

Sessão Itinerante ao longo desses 2 anos
tem viajado por Lajinha. Já se visitou muitas
comunidades e até Dezembro ainda visitará
mais uma. Essas Sessões sempre deixam os vereadores alegres, pois é bom ver de perto aqueles que
confiaram seus votos neste Legislativo e que agora
podem conversar e rever estes vereadores.

PÁG.
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O verdadeiro papel
dos legisladores
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Câmara Municipal de Lajinha itinerante chega a Carvalinho (zona rural de Lajinha) para ouvir as necessidades dos moradores

Dois irmãos assassinados em Mutum

A

Grazi

cidade de Mutum parece ter voltado a
décadas passadas, onde existia um grande
número de pessoas sendo executadas. Conhecida pela região como uma cidade violenta,
onde aconteciam várias brigas que finalizavam
em mortes. A triste lembrança, voltou no dia
6 de novembro de 2014, numa quinta-feira,
onde foram cometidos mais dois
homicídios, desta feita acrescentada um toque mais triste, pois
foram assassinados dois irmãos
que aparentemente sem nenhum
problema, pois segundo alguns conhecidos eram pessoas evangélicas
e de boa convivência.

PÁG.

Luiz Bacci
Ronald
Andressa

Os irmãos João Batista Maria de Medeiros,
53 anos, e Ademar Maria de Medeiros, 55
anos, foram executados no final da tarde do
dia 6 de novembro, na zona rural de Mutum.

Vacinação contra
poliomielite e sarampo
começou sábado
Página 7
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EDITORIAL

O verdadeiro papel
dos legisladores

Temos oposição satisfatória na Câmara dos deputados e Senado, muitas das
vezes o executivo discute com a oposição e alguns acordos são sacramentado,
negocia-se e votam. Lá estão deputados e senadores experientes que fazem
o verdadeiro equilíbrio na gestão e quanto mais democracia, mais valorizada
é a oposição, em alguns países o povo escolhem o executivo de um partido
e a oposição de outro, isso para ter segurança e equilíbrio, infelizmente em
nosso país bons exemplos são raros. Nestas eleições a vontade do povo era
por mudanças, mas por força de uma máquina feroz e um vale tudo a situação
conseguiu se manter no poder, mas com uma diferença, como dizia Marina
Silva ganha-se perdendo e perde-se ganhando e foi isso o que aconteceu com
Aécio Neves que irá comandar a oposição com um aval de mais de 51 milhões
de votos juntamente com outros nomes fortes da política, uma oposição no
Senado das mais qualificadas possíveis e com a situação econômica nada favorável para a presidente Dilma. Se no âmbito federal podemos dizer que o povo
está bem representado pela oposição, já nos estados não tanto e muito menos
nos municípios, nos municípios praticamente não há oposição. Ela existem
nas eleições depois do pleito dá-se o famoso jeitinho brasileiro, já cansei de
ver prefeitos serem eleitos com a minoria, mas governar com a maioria, os
interesses pessoais dos vereadores falam mais alto. Mas em Lajinha há muitos
anos as bancadas são bem definidas, dos nove vereadores 5 para a situação e 4
para a oposição tem sido assim há muitos anos. Dia 5 de novembro cobrimos
a reunião da Câmara Municipal e percebemos que há uma vontade de mudar
essa situação, o atual presidente da Câmara Renato que fez parte da oposição
dos oito anos da legislatura passada e hoje na situação não compactua com o
aprovar tudo só porque é situação. Toda lei passa pelo legislativo e Lajinha
assim como outros municípios ao longo da história aprovaram muitas leis
que levaram prejuízo para a população e a responsabilidade maior é de quem
aprova, geralmente a situação que detém maior bancada. Quantas leis absurdas
já foram aprovadas em cada câmara, principalmente aquelas em que implica
em gastos, quantos precatórios são pagos por leis indevidamente aprovadas.
A oposição não é burra, muito menos ilegal. Há quem faz a oposição para
incomodar, manipular e atrasar os processos visando interesses escusos.
Muitas vezes a Câmara de Vereadores, mais precisamente a base governista,
esquece que, além de representar o povo, tem a nobre função de legislar, estudar e entender as leis com o apoio dos demais funcionários. Toda a equipe
deveria estar empenhada e de olho na legislação, evitando que qualquer erro
seja homologado como certo. No entanto, é só dar uma olhadinha nas dívidas
das prefeituras para perceber que a maioria das leis são aprovadas desrespeitando os trâmites legais. Quantas licitações,
Fale com a redação
contratos são aprovados, irregularidades que
contato@jm1.com.br mais tarde voltam contra o município e quem
paga é o povo, é o tal negócio, os que fazem
(33)3331-8409
as leis sempre ficam de fora das punições.
Em muitas câmaras quando a oposição se
levanta contra determinados projetos é muito fácil colocar a culpa na oposição
e empurrar para baixo do tapete a incompetência de uma equipe técnica incapaz
de enxergar erros. Vivemos em uma democracia e tal qual precisa de diálogo
constante, debates com a comunidade, sempre à luz da lei em vigor. Não é
o que vemos na prática, os projetos de lei chegam com grandes mudanças,
geralmente Reforma Administrativa, sem a devida discussão. Os vereadores
aprovam tudo e apenas alguns gatos pingados lembram o trâmite correto.
Aí são crucificados e culpados por atravancar o progresso do município. A
verdadeira oposição não é apenas aquela que critica, mas sim a que apresenta
soluções, fiscaliza e lembra certos detalhes, muitas vezes despercebidos por
quem executa as obras, é o caso do atual presidente da Câmara de Lajinha que
fez de tudo quando era oposição para que a Câmara não aprovasse uma permuta
de terreno, para ser construído um posto de saúde no Areado, mas como o
prefeito tinha interesse os vereadores da situação aprovaram, só que até hoje
não conseguiram colocar o posto em funcionamento, porque fora construído
em um terreno irregular. “Já fiz desta Tribuna sérios questionamento sobre a
administração anterior, contribui e muito mais éramos só, uma base pequena,
uma base de 4 vereadores hoje nós estamos contribuindo muito para o futuro,
para o próximo prefeito que tomará posse dia 1° de janeiro de 2017 porque
hoje além da oposição, que é normal fazer oposição, a situação também vem
e não se cala, não concorda com o que é errado, uma pena que a situação de
antes não tinha nos ajudado, poderíamos ter um presente hoje muito melhor
mais infelizmente ela se omitiu, ela se acovardou, diante dos fatos devedores
que naquela época era trazido por nós, por voz desta tribuna e de forma muito
clara”. Diz o presidente da Renato
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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
Jornal das Montanhas,
Quero aqui parabenizar todos
do Jornal das Montanhas pelo excelente serviço que presta toda a
comunidade da região Vertente do
Caparaó.
Durante estes mais de 10 anos
em que este jornal vem prestando
um serviço que embora muitos
desconheçam, mas se prestarmos
atenção em nossas pesquisas que
realizamos todos os dias, com
certeza saberíamos reconhecer o
grande trabalho feito pela imprensa,
seja nas coberturas das festas ou
outros acontecimentos que somados
todos contribuem para o registro da
nossa histórica.
Entendemos que o jornalismo
sério e responsável do Jornal das

Montanhas, pautado pela pluralidade do espaço democrático, tem
feito enorme diferença na história
de desenvolvimento de Manhuaçu
e região. Em mais de uma década de
existência, a equipe do jornal soube
escrever e consolidar uma história
de credibilidade e valorização da
imprensa regional, conquistando
lugar de destaque no jornalismo do
leste mineiro.
O Jornal das Montanhas é hoje
um veículo consolidado, muito bem
estruturado nas cidades que representa e que tem cumprido de forma
exemplar a função de informar bem
e de principal formador de opinião
na região.
Reconhecemos o esforço e a luta
diária da equipe na manutenção de
uma cobertura jornalística eficiente

e sintonizada com os anseios das
comunidades dessa região.
Desejamos ânimo redobrado nessa
trajetória de sucesso, construída
com muito trabalho, dedicação
e talento. Aproveitamos também
para agradecer a atenção sempre
dispensada ao trabalho que vem
sendo executado em todas as cidades da região, por meio da cobertura
jornalística.
Reitero o nosso agradecimento
ao diretor do Jornal o Sr Devair
Guimarães de Oliveira, pela maneira cortes em que aceita as nossas
ponderações e cartas no sentido que
dessa maneira estamos também colaborando e expondo nossas ideias.
Parabéns e sucesso sempre para
todos do JM
Antônio Moreira
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Limpeza do Rio Manhuaçu
Foi só começar o trabalho
de limpeza do
Rio Manhuaçu,
para alguns munícipes cair de
pau em cima dos
responsáveis.
“Onde você vê
uma coisa dessa,
não podem fazer
isso que o pessoal estão fazendo, isso é crime, desse jeito
eles irão matar todos os peixes do rio, não podem acabar
com a vegetação a beira rio. O que precisa realmente fazer é limpar o leito do rio e conscientizar o cidadão para
preservar o rio não jogando lixo dentro d’água”. Comentou Jorge Salazar. Outro senhor estava bravo, dizendo que
iria denunciar para o IBAMA, pela maneira errada em que
estão fazendo. Também hoje pela manhã o presidente do
Sindicato dos Servidores Municipais Jaiminho, acompanhado pelo assessor jurídico do sindicato advogado Glauber Vidal e a representante do núcleo sindical do SAMAL
Rosana Leite, estiveram na sede do SAMAL de Manhuaçu
para um encontro com o administrador da autarquia e juntos constataram que o material de uso obrigatório pelos
servidores que se encontravam fazendo a limpeza do rio,
que o material está à disposição dos mesmos. Só não entendemos uma coisa, se o material é de uso obrigatório,
porque o SAMAL aceita que eles se arrisquem a se contaminarem. Todos sabem o quanto o rio está poluído e estas
pessoas dentro d’água exposto por muitas horas correm
sério risco de pegar uma doença.
Dizem que os servidores não querem usar os equipamentos por serem desconfortáveis, o Sindicato alertou os
funcionários do risco que eles estão correndo. Segundo o
presidente Jaiminho, o sindicato irá fazer um trabalho de
conscientização da importância de usar os equipamentos
de proteção, também ponderou junto ao SAMAL a possibilidade de compra de equipamentos mais confortáveis
para os funcionários que efetuam a limpeza no rio Manhuaçu.

Que doenças pode pegar uma pessoa
que cai num rio poluído?
A uma enxurrada de problemas que o contato de água
poluída de um rio pode trazer, basta um pouquinho de
água em contato com a boca ou nariz pode trazer de uma
simples diarreia até doenças mortais: veja a lista.
GASTROENTERITE: Essa inflamação no sistema digestivo que provoca diarréia, vômitos e febre é a doença
mais fácil de pegar em um rio, já que seus germes proliferam facilmente na água. O tratamento é feito com remédios para eliminar os microorganismos e com soro contra
a desidratação.
HEPATITE: É outro vírus comum nos esgotos, porque
muitas pessoas estão infectadas mas não manifestam a
doença. Os sintomas (febre, mal-estar e náusea) se manifestam de duas a sete semanas depois do contato com o
vírus. Apesar de poder ser fatal, a hepatite é curável com
remédios.
FEBRE TIFÓIDE: Não aparece muito, mas é grave: os
principais sintomas são febre, dor de cabeça, náusea, vômito, dor abdominal e erupções na pele. A bactéria tem um
período de incubação de até duas semanas. Com medicamentos, a doença some em um mês, mas se não for tratada
pode matar 25% dos infectados.
ASCARIDÍASE: Essa doença, que também aparece
bastante, tem descrição assustadora: as larvas da lombriga
que causa a enfermidade entram na circulação, ganham o
sistema digestivo e param no intestino, onde crescem até
40 centímetros. Em casos graves, só uma cirurgia resolve.
LEPTOSPIROSE: Essa doença transmitida pela urina
de ratos costuma surgir em rios com ninhos de roedores
em suas margens. A bactéria causadora entra no corpo
por pequenas feridas na pele e pelas mucosas do olho, da
boca, do ânus ou da vagina, podendo matar até 15% dos
contaminados.

POLIOMIELITE: A doença foi erradicada do país, mas
pode chegar ao esgoto pelas fezes de pessoas que estiveram no exterior. Os sintomas são febre, dor de cabeça, distúrbios gastrointestinais, nuca rígida e até paralisias. Se a
vacina não estiver em dia, a doença não tem tratamento e
pode matar.
CÓLERA: O problema está controlado no Brasil, mas o
vibrião também pode parar nos rios que recebem dejetos
de aeroportos internacionais, por exemplo. A cólera causa
diarréia intensa, vômitos e colapso no sistema circulatório. Se não houver tratamento nas primeiras horas, a mortalidade chega a 50%.
TÉTANO: A bactéria que transmite esse mal se aloja em
ferimentos e afeta o sistema nervoso, provocando contrações musculares e podendo até matar. A boa notícia é que,
se a vacina antitetânica ainda estiver valendo, o risco de
contrair a doença desaparece.

Lula quer três
ministérios
Lula, assim como neste
primeiro governo de Dilma
quando deixou cerca de seis
ministros, “da sua cota”, pendurados, alguns dos quais
varridos por ela ainda no primeiro ano de mandato por suspeita de “malfeitos”, agora
se prepara para indicar nada menos do que três, para o
segundo quadriênio.

As vozes que chamam
atenção do mundo
IPCC diz que a emissão de gases estufa é a
maior em 800 mil anos
Agência
ANSA:
ONU divulga relatório
alarmante sobre clima
na Terra - IPCC diz que
a emissão de gases estufa é a maior em 800
mil anos. A concentração de gases estufa na
atmosfera atingiram o maior nível nos últimos "800 mil
anos" e "resta pouco tempo" para o mundo conseguir segurar o aumento de temperatura em 2º C, é o que aponta
um relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC).
O secretário-geral da Organização das Nações Unidas
(ONU), Ban Ki-moon, afirmou que "as ações contra as
mudanças climáticas podem contribuir sobre a prosperidade econômica, para uma melhor saúde e para cidades
mais vivas". Ele ainda ressaltou que uma análise como
essa "jamais havia sido feita" e que é necessário que todos
os países ajam "para reduzir a emissão de CO2 e evitar
uma piora ainda maior no clima, que esquenta em uma
velocidade sem precedentes".
Segundo o relatório da ONU, as emissões de gases estufas devem ser reduzidas entre 40% e 70% entre 2010
e 2015 e desaparecer em 2100. A temperatura média da
superfície da Terra e dos Oceanos subiu 0,85ºC entre 1880
e 2012, informou o relatório.

porcionar muitas alegrias, e qualquer que seja
o resultado a vitória será
dos mineiros. O futebol
tem lá suas mágicas,
e o Atlético mais uma
vez mostrou que é um
time de virada, e o Cruzeiro também dispensa
comentários, mais uma
vez mostra sua garra e
competência. Com Atlético e Cruzeiro, teremos uma final
histórica na Copa do Brasil disputada por dois times mineiros que, ao lado das torcidas, certamente farão um belo
espetáculo dentro e fora dos gramados.

Partidos de Manhuaçu estão apagados
Parece que Manhuaçu apesar de ser uma
cidade polo nunca se
viu um silencio tão
grande nas siglas partidárias da cidade. Cadê
o PSDB, após ser tirado
das mãos do Toninho
Gama
desapareceu,
o PDT está no poder,
mas ninguém fala dele
e quando fala..., o PMDB e o PT que foram protagonistas
de uma grande vitória no primeiro turno com Fernando
Pimentel. Ano que vem já começa as costuras para as possíveis alianças para o cargo de prefeito e vereadores.

Sucessão do presidente Maurício Júnior

Que a sucessão do presidente Maurício Júnior (PPP) na
Câmara de Manhuaçu começa a ganhar contornos de que
uma grande disputa pode vir por aí. Jorge do Ibéria, Cabo
Anízio, Paulo Altino e Gilsinho são os pretendentes.

A importância das cidades polos

Perderam uma Faixa de Pedestre
O povo reclama, reclama, mas as autoridades nada de
tomar providencias, será que este pessoal ainda não perceberam o erro? Faixa de Pedestre próximo a Policlínica
(Casa Azul). O povo está dizendo - Porque não e recolocada /pintada em Frente a Mercearia? Se assim o fosse, os
carros que vão convergir para esquerda, não estagnariam
o fluxo de veículos (duas vezes), e os pedestres poderiam
transitar, sem que os carros parassem todo o trajeto. Tanto,
que o problema se dá até no ponto citado (Casa Azul)

Atlético ou Cruzeiro alegria
não sairá de Minas
O futebol de Minas Gerais pela primeira vez, vai pro-

Dizem que o governador eleito Fernando Pimentel quer
ver Mário Ássad Júnior disputando a prefeitura da cidade
polo de Manhuaçu. Ele precisa de alicerçar as polos regionais para lhe dar sustentação política e como sua meta
é fortalecer o interior ganha força o nome de Mário Júnior. O PSDB também quer investir nas principais cidades
de Minas para voltar ao poder, fala-se em Anastasia para
prefeito de BH. Em Manhuaçu algumas lideranças políticas cogita o nome de Renato da Banca para comandar o
PSDB, até o final do ano Paulo Abi-Ackel deve conversar
sobre o assunto.
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"É juiz, mas não é Deus"

A declaração, feita pela agente de trânsito Luciana Silva Tamburini ao juiz João Carlos de Souza Corrêa, que dirigia
sem habilitação durante blitz da Lei Seca no Rio de Janeiro, rendeu a ela uma condenação na Justiça.

PMDB: QUEM PARIU MACHADO QUE O EMBALE
A cúpula do PMDB sinalizou ao presidente do Senado, Renan Calheiros (AL), que não se empenhará
na defesa de Sérgio Machado, que se afastou da
presidência da Transpetro, subsidiária da Petrobras,
tragado pelo escândalo do Petrolão. Citado pelo ex-diretor Paulo Roberto Costa no pagamento de R$
500 mil em propina, Machado foi indicado ao cargo
por Calheiros há 11 anos, ainda no governo Lula.

(Fazenda) de anunciar ontem “ajustes” para conter
o desmonte da economia e acalmar o dólar. Nem ela
acreditou.
A FILA NÃO ANDA
O Comitê Nacional para os Refugiados (Conare) empurra com a barriga há 8 meses a concessão de refúgio do senador de oposição Róger Pinto, que ficou
445 dias asilado na embaixada em La Paz.

NO ESQUEMA

À ALTURA DO GOVERNO

Paulo Roberto disse à Justiça Federal que recebeu
pessoalmente de Sérgio Machado a propina oriunda
de contratos superfaturados.

Não dá para entender a resistência de Dilma e do
PT do Petrolão a Eduardo Cunha (PMDB-RJ) na presidência da Câmara. Ninguém representa tão bem,
digamos assim, o espírito do atual governo.

GRANA VIVA
O dinheiro sujo referente à negociação de um navio
teria sido entregue no apartamento do ex-presidente
da Transpetro, no Rio. Ele nega.
O FILHO É TEU
Dilma já tentou demitir Sérgio Machado, mas recuou
para não gerar crise com Renan Calheiros, o maior
aliado do governo no Senado.
ANTECEDÊNCIA
Apesar de garantir que sua saída da Transpetro é
temporária, Sérgio Machado dificilmente voltará ao
cargo.
MINISTRO ADVERTE SERVIDOR:
DILMA PODE SE IRRITAR…
Em reunião a portas fechadas com a direção do sindicato dos servidores (SindItamaraty), nesta sexta-feira, o ministro Luiz Alberto Figueiredo (Relações
Exteriores) advertiu para o risco de “irritar Dilma” o
protesto previsto para a próxima semana, contra o
atraso na liberação do auxílio-residência para aqueles que trabalham no exterior. Segundo ele, uma vez
irritada, Dilma pode cortar de vez o auxílio.
SEM PREVISÃO LEGAL
O chanceler Luiz Alberto Figueiredo tem motivos
para preocupação: o auxílio-residência, de fato, não
está previsto em lei.
SAIA JUSTA
O protesto será na segunda (10), enquanto Dilma vai
almoçar com 32 embaixadores que esperam há meses para apresentar credenciais.
REPETINDO A DOSE
O chanceler usou a estratégia do medo contra jovens diplomatas que criticaram o engessamento da
carreira e o sucateamento do Itamaraty.
ENCONTRAR, NÃO ENCONTROU
Em sua defesa, Gleisi Hoffmann, ex-ministra de Dilma, jura que jamais encontrou o doleiro Youssef.
Mas ele não disse que a encontrou, mas sim que
lhe mandou dinheiro, muito dinheiro, R$ 1 milhão,
entregues a pessoa da confiança da senadora num
shopping de Curitiba.
SACO DE PANCADAS
Para não ficar mal na foto com seus crédulos elei
tores, Dilma incumbiu o demitido Guido Mantega

TOMA LÁ, DÁ CÁ
O PSD saiu esperançoso da reunião
com Dilma. Acredita que presidente
da sigla, Gilberto Kassab, que já engatilha a criação do Partido Liberal,
ganhará “espaço de peso” no governo.
CONSOLAÇÃO
Sem mandato após 44 anos na Câmara, Henrique
Alves (PMDB-RN) diz não querer “prêmio de consolação”, mas adora ser mencionado para a Previdência
ou para a Secretaria de Relações Institucionais.
NOITE PELO DIA
Dados do Ministério da Saúde: em setembro, 296
médicos da rede pública acumulavam dois ou mais
empregos. A Constituição proíbe, teriam que ser mágicos. Ou, mais provável, trabalhar como escravos.
BRECOU GERAL
Para o presidente do PPS, Roberto Freire, o TSE freou o processo de aglutinação de partidos ao permitir que deputados deixem a sigla, em caso de fusão.
Já quem quiser entrar no novo partido
perde o mandato.
PENSANDO BEM…
…é muito apreço pela ironia a gasolina aumentar 3%,
exatamente o mesmo percentual da propina do Petrolão paga ao PT.

Poder sem Pudor
BEIJANDO O CHÃO AMADO
Genialidade
mesmo
nos momentos mais adversos. Certa
vez, derrotado
na
tentativa
de se reeleger
deputado, ele
pegou um velho teco-teco e
voou para Bocaiúva (MG).
Quando tentava descer do avião, tropeçou e caiu, metendo o rosto no
chão de barro do campo de pouso. Os amigos se apressaram em ajudá-lo a levantar-se, mas ele dispensou o auxílio:
- Deixem-me onde estou. Cumpro a promessa, a de aqui
chegando, beijar o solo desta amada terra!

A Lenda do
Bosque Encantado

D

izem
que,
h
á
muitos anos,
num
longínquo país,
existiu
um
bosque encantado. A jovem princesa
daquele reino, desobedecendo aos
conselhos dos
mais velhos, decidiu visitá-lo.
Montada em seu cavalo branco, deu de cara com
um jovem lenhador, chamado Daniel:
- Não vá mais adiante, princesa, ou nunca mais
voltará.
Como era muito audaciosa, ela esporeou seu cavalo e entrou na mata espessa.
Os dias se passaram sem que ninguém soubesse
da princesa.
- Darei a mão de minha filha e o governo do reino a quem me devolvê-la sã e salva. - ofereceu o
soberano.
O lenhador Daniel pegou sua flauta e seu machado e embrenhou-se no bosque, chamando pela princesa.
- Estou prisioneira do velho carvalho! - ouviu-a
gritar.
O rapaz correu até o local e começou a dar machadadas no tronco, mas seus potentes golpes não
serviam para nada.
Uma voz cavernosa, a do carvalho, disse:
- Nunca conseguirá me derrubar. Estava farto de
minha solidão e apoderei-me da princesa. Vá embora daqui!
- Velho carvalho, se o que quer é companhia, eu a
conseguirei para você.
E começou a tocar em sua flauta uma melodia tão
bela, que os pássaros, que nunca vinham a este lugar tão sombrio, invadiram até mesmo os galhos do
carvalho. E todos juntos começaram a cantar.
- Lenhador, você me proporcionou companhia e
lhe devolverei a princesa.
Ouviu-se o som de galhos partidos e a princesa,
comovida, estendeu a mão a Daniel.
Os jovens foram felizes e o povo teve um rei prudente e honrado.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE
CONCEIÇÃO DE IPANEMA - mg
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA - Decreto Municipal nº 351, de 3.11.2014. Rescinde unilateralmente contrato administrativo com a empresa JB
PROENÇA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDAM
CNPJ 03434650/0001-33 e declara inidoneidade de
empresa para contratar com a administração pública
e dá outras providências. O Prefeito Municipal de Conceição de Ipanema (MG), no uso de suas atribuições
legais, etc. e CONSIDERANDO os termos do art. 78
da Lei nº 8.666, de 21.6.1993, notadamente seus incisos I, II, V; considerando o inciso I do art. 79 da Lei
nº 8.666, de 21.6.1993; considerando ainda a prescrição constante do art. 80 também da Lei nº 8.666, de
21.6.1993; considerando, por fim, que nos termos do
inciso IV do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21.6.1993, pode
a administração produzir declaração de inidoneidade
para licitar ou contratar com a Administração Pública;
CONSIDERANDO que o representante legal da empresa JB PROENÇA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA CNPJ 03434650/0001-33 em nenhum dos
momentos procurados foi encontrado, se encontrando
em lugar incerto e não sabido, decreta: Art. 1º Fica rescindido o contrato administrativo celebrado com a empresa JB PROENÇA CONSTRUÇÕES E COMERCIO
LTDA CNPJ 03434650/0001-33, através da dispensa
de licitação nº 3/13, no âmbito do TC de compromisso nº 276/2012, Ministério da Integração Nacional,
ficando, de imediato, autorizado ao DEMAT (DEPARTAMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS) a abertura
de procedimento apropriado para selecionar propostas
de empresas para o prosseguimento das obras. Art. 2º
Fica ainda a empresa JB PROENÇA CONSTRUÇÕES
E COMERCIO LTDAM CNPJ 03434650/0001-33, com
endereço na Rua Expedicionários da Pátria, 471, Bairro São Cristovão, Cabo Frio RJ e filial na praça Getúlio
Vargas, 73, centro, Simonésia MG, CEP 36930-000
declarada inidônea para contratar com a Administração
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,
que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes. Art. 3º
Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito, 03.11.2014. Wilfried Saar, Prefeito do
Município de Conceição de Ipanema. Cinthia de Carvalho Saar, SEMAF (Secretaria Municipal de Administração e Finanças.
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA
Decreto Municipal nº 350, de 3.11.2014
Convalida ato de designação para o Controle Interno
e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Conceição de Ipanema
(MG), no uso de suas atribuições legais, etc. e CONSIDERANDO a designação precária ocorrida no dia
9.1.2013 em relação ao servidor Igor Soares de Lima, e
considerando a necessidade de ato convalidador desta
medida, decreta:
Art. 1º Fica convalidado o despacho de 9/1/2013 que
designou provisoriamente o Senhor Igor Soares de
Lima, CPF 057027926-70, para exercer as funções de
Diretor de Controle Interno da Prefeitura Municipal de
Conceição de Ipanema durante o ano de 2013 até o
dia 02/04/2014.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 03.11.2014
Wilfried Saar
Prefeito do Município de Conceição de Ipanema
Cinthia de Carvalho Saar
SEMAF (Secretaria Municipal de Administração e Finanças)

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA
Decreto Municipal nº 352, de 4.11.2014
Decreta obrigatoriedade de auditamento prévio de
nota fiscal originária de empresas de construção civil e
de serviços de engenharia por parte do serviço de liquidação, de retenção de ISSQN e INSS e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Conceição de Ipanema (MG),
no uso de suas atribuições legais, etc. e CONSIDERANDO as dificuldades de acompanhamento da regularidade de documentos fiscais em diversas situações
envolvendo os Serviços de Obras e de Engenharia do
Município de Conceição de Ipanema; considerando ainda, mesmo existindo regras claras de liquidação de despesa pública na Lei Federal nº 4.320, de 17.3.1964, ser
possível ao gestor aumentar sua segurança jurídica e
controle sobre determinadas despesas, decreta:
Art. 1º É obrigatória a verificação prévia adicional da
regularidade de toda e qualquer nota fiscal oriunda de
empresas prestadoras de serviços de engenharia e
construção, reforma ou manutenção de obras na Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema.
§1º A verificação prévia de que trata o artigo anterior
consiste, pelo menos, em:
I – ser verificada e conferida na SEMAF (Secretaria
Municipal de Administração e Finanças) pelo departamento de controle interno;
II – em caso de dúvidas ser processada consulta no
Serviço de Engenharia do Município de Conceição de
Ipanema e/ou na PROCURADORIA GERAL DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA;
III – obter o ‘visto’ preliminar antes da liquidação do
Secretário Municipal de Administração e Finanças.
§2º Somente depois desta verificação prévia é que o
liquidante pode fazer seu serviço, ou seja, fazer suas verificações normais e assinar o despacho de liquidação.
Art. 2º É obrigatória a retenção do ISSQN e do INSS
devidos para repasse imediato a quem de direito.
Parágrafo único. O servidor que, por culpa ou dolo,
deixar de reter os tributos mencionados neste artigo,
responderá administrativamente pela medida.
Art. 3º A retenção de valores para a previdência social
(INSS) deverá atender ao disposto no contrato administrativo e na sua omissão devem ser atendidas as instruções e regras da Receita Federal do Brasil, cabendo
ao servidor responsável pela retenção justificar junto ao
credor a medida assecuratória realizada.
Parágrafo único. Em qualquer caso, em caso de dúvidas ou provisoriamente até a definição da exata exigência da RFB, a retenção deve ser realizada na proporção
de 11% (onze por cento) sobre a metade do valor da
nota fiscal para a previdência social e, em relação ao
ISSQN, do percentual previsto no Código Tributário Municipal para todo o valor da nota fiscal.
Art. 4º Na hipótese do credor formalizar a intenção de quitar os tributos mencionados o procedimento é o seguinte:
I – emitir as guias e emolumentos referentes ao ISSQN para que a quitação ocorra;
II – auditar os documentos apresentados com acompanhamento do Departamento de Controle Interno antes de encerrar o processo de liquidação da despesa;
III – em caso de dúvidas ser processada consulta no
Serviço de Engenharia do Município de Conceição de
Ipanema e/ou na PROCURADORIA GERAL DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA.
Art. 5º Será punido, na forma da lei, o servidor que não
informar à PROCURADORIA GERAL DE CONCEIÇÃO
DE IPANEMA eventuais inobservâncias da lei sobre retenção tributária ou sobre o não pagamento nos prazos
de valores aos cofres municipais.
Art. 6º Fica delegado poderes à SEMAF (Secretaria
Municipal de Administração e Finanças) para fazer valer
as determinações deste Decreto.
Art. 7º Deve ser entregue cópia deste decreto pessoalmente ao Contador Geral da Prefeitura Municipal de
Conceição de Ipanema, bem afixar uma cópia dele nas
paredes do Departamento de Contabilidade e Finanças,

DECFIN.
Art. 8º Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 9º Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 04.11.2014
Wilfried Saar
Prefeito do Município de Conceição de Ipanema
Cinthia de Carvalho Saar
SEMAF (Secretaria Municipal de Administração e Finanças)
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA EDITAL DE INTIMAÇÃO. O Prefeito do Município
de Conceição de Ipanema, no uso de suas atribuições legais, intima, por meio deste Edital, o Senhor
Wilson Portes Júnior, Engenheiro Civil, CREA RJ
44125/D, a comparecer a esta Prefeitura Municipal
de Conceição de Ipanema para subscrever a autoria
dos laudos/boletim de medição referentes às obras
da dispensa de licitação nº 3/13, no âmbito do TC de
compromisso nº 276/2012, SEDEC – MI, cuja empresa responsável era JOSÉ BATISTA PROENÇA,
CPF 015727137-47 e IDENTIDADE M/129744365
SSP RJ, representante legal da empresa JB PROENÇA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA, CNPJ
03434650/0001-33. Motivo da determinação: houve
um descuido no Departamento de Contabilidade, por
parte do contador responsável, onde foram aceitos
boletins que não estavam assinados. Vossa Senhoria poderá procurar o setor responsável na Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema, a saber: no
Departamento de Finanças e Contabilidade, na Praça Geraldo de Barros, 192, centro, em CONCEIÇÃO
DE IPANEMA, com Delton ou Jeoiada. Fone: (33)
3317-1211. Prazo: cinco dias. Nada mais. GP (Gabinete do Prefeito), 6/11/2014. Wilfried Saar, Prefeito
Municipal.
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA - SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO celebrado entre a Prefeitura Municipal de
Conceição de Ipanema (contratante) e CTGA CONSTRUTORA LTDA (contratada). PA: 029-04-010-2012 Nova vigência: de 29/12/2013 a 30/12/2014 – Dotação
Orçamentária: a mesma do contrato principal. Valor
global: R$619.925,86 (seiscentos e dezenove mil,
novecentos e vinte e cinco reais e oitenta e seis centavos). Conceição de Ipanema, 23/12/2013. Wilfried
Saar, Prefeito Municipal.
EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO DE LICITAÇÃO POR PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0010/2014. Contratante: PREFEITURA
MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA – MG.
Processo Administrativo nº 039-0004-0010-2014. Extrato de Contrato: CONTRATANTE: “MUNICIPIO DE
CONCEIÇÃO DE IPANEMA - MG”, CONTRATADOS:
EMPRESA (A) “PNEUCAR- PNEUS CARATINGA
LTDA”, com o CNPJ sob nº. 21.523.543/0001-63. Valor
Global dos itens: 01,02,03,04,05,06,07,22,23,24,25,26,3
1, 32,33, 39, 40, 41, R$: 126,519,00(cento e vinte e seis
mil e quinhentos e dezenove reais), Empresa (B) “RECAPAGEM RIO DOCE” com o CNPJ:19.862.143/000130. Valor Global dos itens: 09, 10, 11, 12, 13, 18,19,
20. R$:85.100,00(oitenta e cinco mil e cem reais.), E
empresa (C) RECALEO, Valor Global do íten:17, R$:
2.912(Dois mil e novecentos e doze reais). Dotação Orçamentária: 02.02.01.04.12.2002.2007.3390-30/F. 21,
02.02.01.04.12.2002.2007.3390-39/F. 24, 02. 04. 01.12.
361.033.2033.3390-30 / F. 121, 02. 04.01.12. 361. 033.
2033. 3390-39 / F.123, 02.05.01. 10302.0046.2044. 3390,
3000 / F.180, 02, 05, 01,10, 302.0046. 2044. 3390 -3000
/ F. 182, 02. 06. 01. 26.782. 0050. 2061. 3390 - 3000 / F.
274, 02. 06. 01. 26. 782. 0050. 2061. 3390 - 9900 / F. 276.
Entrega através de requisição. Vigência:até 31.12.2014.
Conceição de Ipanema – MG, em novembro de
2014. Willfried Saar – Prefeito Municipal.
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UM SANTO COMTEMPORÂNEO

J

oão Paulo II (19202005) foi papa da Igreja
Católica Apostólica Romana. Teve papel importante para o fim do comunismo
na Polônia e em outros
países, e também teve o
terceiro maior pontificado,
que iniciou em 16 de outubro de 1978 e só terminou
em 02 de abril de 2005 com
sua morte. Foi o segundo
Papa não italiano depois
do holandês Adriano VI em
1522, um exemplo de trabalhador incansável visitando
129 países, só no Brasil 4
vezes, sem discriminação
de raças e ideologias política ou religiosa.
Em 01 setembro de 1939,
quando a Alemanha nazista
invadiu a Polônia matando
450 mil pessoas, Karol Jósef Wojtila nome verdadeiro, era ator. Após a invasão
nazista Karol trabalhou em
serviço escravo para não ser
deportado para a Alemanha,
em 1942 ingressou em um
seminário clandestino em
Cracóvia, em 1946 ordenou
Padre e seguiu seus estudos
em teologia.
João Paulo II foi um
exemplo de fé e coragem na
busca da paz, mesmo tendo
levado dois tiros em 13 de
maio 1981, jamais deixou-se abater, e mesmo debilitado fisicamente no final
da sua existência corpórea
lutou pela vida até o último
suspiro, com um semblante
de PAZ contagiante.
Em 1980, o Pacto de
Varsóvia, uma organização militar formada pelos
países comunistas sob a
sigla URSS e à frente a
poderosa Rússia, invadiu
as ruas de Varsóvia um dos
muitos episódios tristes da
Guerra Fria. João paulo
para surpresa da imprensa internacional criticou
com veemência o episódio,
marcando o início de uma
luta contra o comunismo, a
exemplo de São Francisco
de Assis na luta contra as
cruzadas, o marco de uma
luta que 10 anos depois
resultaria na queda de um
regime que matou 250 milhões de pessoas.
As Cruzadas, uma guerra
entre muçulmanos e cristãos pelo Santo Sepulcro
que durou 200 anos, um

templo construído pelo
imperador Constantino em
326 DC, depois que Helena
sua mãe encontrar ali a cripta, ou seja, a cruz em que
Jesus foi crucificado.
Todos os países que visitou logo após pisar o solo,
João Paulo humildemente
ajoelhava e beijava o mesmo, uma homenagem ao
Santo de Assis com um
gesto de humildade e paz.
Em 11 de setembro de
2001, durante o ataque terrorista às Torres do Word
Trade Center, João Paulo

Agora em Lajinha!

Festas

chegou a pedir: "GUERRA
NUNCA MAIS", mandando
um telegrama ao Presidente
Bush dizendo que orava por
ele e pelo povo Americano,
pelos muitos inocentes que
morreram, e pelos muitos
que sofriam pela avareza de
tão poucos.
João Paulo sabia dos interesses políticos do 11 de
setembro, o petróleo era US
24 dólares o barril, um dia
antes do atentado, e na última década andou acima da
casa dos US$ 100 dólares o
barril, colocando o mundo a
partir de 2008 em recessão.
Um fato que chamou a
atenção foi a beatificação
do Papa em 01 de maio
2011. Na sexta feira 30 de
abril casou-se o príncipe
de Gales, no sábado, beatificaram João Paulo II e
no domingo um dia após
assassinaram Osama Bin
Ladem, de fato uma grande
coincidência.
Geraldo Magalhães

ACADEMIA
KOMEIKAN

Rua Vicente de
Paula Reis, 23
Bairro São Jorge
(ao lado da Retífica)
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PREFEITO PARTICIPA DO LANÇAMENTO
DA CAMPANHA PRÓ RIO MANHUAÇU

Nailton Heringer esteve acompanhado de secretários municipais,
membros de ONGs, estudantes e a população em geral. Eles pediram
consciência das pessoas para preservar a água e evitar o desperdício
O cenário é desesperador
para aqueles que se preocupam com o Rio Manhuaçu.
Ao longo dos anos um dos
principais ecossistemas da
região vem morrendo. Suas
águas, antes caudalosas, hoje
estão secando rapidamente.
Centenas de pessoas sabem
do seu verdadeiro significado,
enquanto outros se esquecem
de contribuir para a sua preservação.
Depois de tanta agonia, várias instituições iniciaram uma
mobilização a fim de chamar a
atenção dos moradores à margem ribeirinha, no sentido de
que todos venham participar
da campanha de preservação e
manutenção do Rio Manhuaçu. A campanha foi lançada
na manhã desta segunda feira (3), e foi alavancada pelo
Comitê Bacia Hidrográfica
Rio Manhuaçu, Polícia Militar de Meio Ambiente,SAAE,
Secretarias Municipais de
Agricultura, Obras, SAMAL,
ONG Pró-Rio Manhuaçu e
alunos da Escola Estadual
Maria de Lucca Pinto Coelho.
Essas entidades pretendem
discutir e levar a ideia para as
faculdades, escolas e junto às
famílias, para se unirem em
prol do projeto de preservação
do rio, que um dia foi chamado de “Rio Grande”.
Durante o lançamento da
campanha, representantes das
instituições expressaram muita
preocupação para com o quadro atual. O Rio está morrendo
à vista de todos. Ainda assim,
alguns moradores à margem
ribeirinha continuam jogando
dejetos e lixo em seu leito.
O prefeito Nailton Heringer
também participou das ações

no centro da cidade. Ele disse
estar motivado ao ver o envolvimento das instituições que
estão voltadas para defenderem o meio ambiente. Segundo Nailton Heringer, o papel
de cada pessoa é fundamental
nesse momento, em que todos
estão com a vontade de ajudar
a salvar o rio Manhuaçu. “Todos nós precisamos participar.
A administração municipal
está abraçando essa causa tão
nobre, para salvar o nosso rio
que pede por socorro”, disse
Nailton Heringer.
ENTIDADES UNIDAS:
Para a presidente do Comitê
Bacia Hidrográfica, Isaura da
Paixão, a mobilização consiste
em todos abraçarem a causa e
terem um compromisso com a
preservação do rio. “É importante que todos estejam envolvidos, já que pretendemos ter
uma campanha contínua. E o
resultado só virá, se todos os
moradores ajudarem no dia a
dia da nossa caminhada”, destaca Isaura da Paixão.
Para a concretização da
ideia, o diretor da ONG Pró-Rio Manhuaçu, Alisson Sad,
acredita que somente com o
apoio de cada cidadão esta
batalha pode ser vencida. Ele

ressalta que todos os esforços
devem concentrar para que
essa campanha permanente
chegue a todos os lugares e,
que as pessoas abracem essa
causa, estabelecendo parceria
forte a garantir o sucesso. “A
outra batalha da ONG é o resgate da paisagem da cidade. É
fundamental para que a nossa
querida Manhuaçu seja vista
como ela realmente é. Assim,
o município só tem a ganhar
com o novo visual e, ser conhecida popularmente como
Cidade Limpa", explica Alisson Sad. A fiscalização sobre
a degradação ambiental será
realizada pela Polícia Militar
de Meio Ambiente. Para o comandante do Grupamento da
Polícia Militar Ambiental, tenente Xerxes, a falta de consciência é um dos principais
motivos para que a situação
piore. “Cada um fazendo sua
parte, atuando como fiscais do
meio ambiente, denunciando
as pessoas que promovem a
degradação ambiental, poderemos avançar de forma significativa no trabalho de preservação permanente”, disse
o oficial.
Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu

Saúde, Maria Cristina Caldeira,
cerca de 5.921 crianças devem
ser vacinadas contra a poliomielite e 5.255 contra o sarampo.
No caso da poliomielite, também conhecida como paralisia
infantil, devem ser vacinadas
crianças de 6 meses a 5 anos
incompletos. A recomendação
do Ministério da Saúde é de que
todas as crianças na faixa etária
da campanha sejam vacinadas,
pois a Vacina Oral Poliomielite
(VOP) vale tanto para colocar
em dia a vacinação atrasada
como para reforço de quem
está com o calendário em dia.
AVacina Inativada Poliomielite
(VIP), utilizada no início de
esquema de vacinação, também
estará disponível para crianças
com o calendário atrasado, ou
seja, que não iniciaram o esquema de vacinação com as duas

primeiras doses injetáveis, aos
dois e quatro meses de idade.
Na vacinação contra o sarampo, a faixa etária indicada é
de 1 ano a 5 anos incompletos.
Para isso, o Ministério da Saúde
distribuirá mais de 11,8 milhões
de doses da vacina tríplice viral,
que além de imunizar contra
o sarampo, também garante
a proteção contra a rubéola
e a caxumba. Maria Cristina
incentiva população a levarem
seus filhos para prevenir essas
doenças. “Levem seus filhos
para se vacinar em um posto
de saúde para se proteger contra
essas duas doenças. Precisamos
desse reforço para que elas não
voltem a circular no país e a
causar mortes e sofrimento a
nossas crianças”.
Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu

Vacinação contra poliomielite
e sarampo começou sábado

O

Dia D de mobilização
para a vacinação contra
a paralisia infantil e o
sarampo tem como objetivo
manter a erradicação da poliomielite e garantir a eliminação
do sarampo no Brasil. As vacinações são gratuitas. Começou sábado (8), a Campanha
Nacional de Vacinação contra
a poliomielite e o sarampo.
A campanha vai até o dia 28
deste mês e haverá um novo
Dia D, em 22 de novembro,
com o objetivo de reforçar o
alcance da mobilização. Todas
as unidades das Estratégias
de Saúde da Família (ESF’s)
do município e distritos, Casa
Azul/Policlínica e Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro
Pedregal, estarão abertas das 8h
às 17 horas. De acordo com a
coordenadora de Vigilância em
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Milton Steinman

Existe um caminho
que vai dos olhos ao
coração sem passar
pelo intelecto.
Gilbert Chesterton
Odeio pessoas
pobres, intelectualmente falando.
Esther Oliveira
A beleza de um
homem está na sua
intelectualidade.
Joemar Rios
O intelectual prepara, o moral guia.
Felipe Gallesco
Saber lidar com os
problemas é a maior
riqueza intelectual.
Karen Mendes
É inútil formalidades e disciplina,
quando o intelecto
está em desordem.
Aurilene de Oliveira
A sabedoria não
brota do intelecto,
mas da consciência.
Hideraldo Montenegro
Na cidade dos intelectuais nem todos
conseguem sobreviver
AlexDiogo
Não escrevo para
intelectuais, escrevo
para pessoas
Nelson Sganzerla
O crescimento intelectual não vem com
o tempo, vem com a
prática.
Andrew Amaurick
Não intervir na
sociedade em que
você vive é vegetar
intelectualmente.
Thaís Muniz
"Rir por crueldade
intelectual deveria ser
crime, mas é tão bom"
Diogo Viana Loureiro

cirurgião geral e coordenador do projeto
Telemedicina Einstein
O que é a telemedicina? A telemedicina,
conceitualmente, é a aplicação dos recursos de
tecnologia nos serviços de saúde quando a distância é um fator crítico. Ela pode ser aplicada
para tele-educação e teleassistência. Na primeira, o objetivo é alcançar diferentes profissionais:
médicos, alunos de graduação, residentes, enfermeiros, técnicos, nutricionistas e fisioterapeutas.
Já na segunda, entende-se a prestação e oferta de
serviços visando diretamente o paciente.
Em resumo, a telemedicina pode ser aplicada
a um paciente em casa, em outro hospital, em
uma área remota, em empresas, em escolas etc.
Nesta época histórica de conectividade é possível imaginar o Einstein transmitindo e trocando
informações em diferentes cenários, com abrangência nacional e até mesmo internacional. Tudo
isso é telemedicina. E isso já é uma realidade no
Einstein, embora tenhamos um longo caminho a
ser trilhado.
Quais os recursos necessários para implantação da telemedicina nos hospitais? O ponto
principal atualmente é a conectividade. Muitas localidades distantes e regiões periféricas de grandes
metrópoles possuem limitações de conectividade
à internet. O segundo ponto é uma distribuição
que ofereça a facilidade de acessibilidade móvel.
Neste caso, tablets e notebooks ou ultrabooks
ajudam o processo. O terceiro fator, que não está
envolvido com tecnologia, é a capacitação dos
profissionais de saúde e a criação de uma rotina na
qual a utilização da telemedicina possa agilizar o
processo de cuidados à saúde da população.
Quais os benefícios do Einstein oferecer esta
consultoria à distância? Com a telemedicina o
que viaja é a informação. O paciente fica onde
está e não precisa se deslocar para ter acesso à
melhor informação. Então a ideia do Einstein
é ambiciosa: levar um pedaço do hospital para
todo o Brasil. Ou seja, um hospital sem fronteiras, a qualquer tempo, em qualquer lugar.
Quais resultados a telemedicina registrou
até agora? No caso da neurologia, ajudamos
principalmente a implementar processos de
trombolise em acidente vascular encefálico, o
que muda radicalmente o prognóstico. Além
disso, nos casos de trauma de crânio a discussão
propiciou redução das transferências em mais de
25% das vezes, o que reduz custo, tempo, risco

etc.
Para as síndromes coronarianas, a telemedicina aumenta a precisão diagnóstica e melhora os
processos e os protocolos de implementação. No
caso da sepse também. Para casos cirúrgicos, é
possível discutir o diagnóstico, propor conduta e
mesmo acompanhar o pós-operatório.
O que podemos esperar do futuro da medicina relacionada à tecnologia?
Temos projetos ambiciosos e que dependem
de tecnologia, mas é possível pensarmos em um
futuro breve onde opinaremos e trocaremos informações durante uma cirurgia. Ainda não dispomos da tecnologia no Brasil, mas já existem
recursos tecnológicos disponíveis para darmos
uma opinião no intra-operatório, processo chamado de telesurgicalmentoring.
Vale lembrar que, sendo notória a centralização e concentração das subespecialidades nos
grandes centros, especialmente na cirúrgica,
cuja experiência está concentrada nas grandes
universidades e nos grandes centros médicos,
cirurgiões recém-formados menos experientes
se encontram em áreas remotas, sem o benefício de um sênior para auxiliá-lo e orientá-lo no
seu desenvolvimento. Com isso, a utilização de
telemedicina pode suprir este déficit, oferecendo
qualidade aos pacientes em localizações remotas.
Com os recentes avanços na área, a experiência pode ser projetada para esses locais por tutoria, mesmo em procedimentos complexos. A telecirurgia com tutor remoto representa uma forma
avançada de telemedicina, em que um cirurgião
experiente pode orientar e ensinar a prática a cirurgiões utilizando novas técnicas operatórias.
Uma projeção interessante do que está por vir
vem da experiência acumulada, inclusive em situações atípicas, como a que aconteceu neste ano
na tragédia em Santa Maria (RS), quando viabilizamos, em curtíssimo espaço de tempo, o suporte da telemedicina do Einstein como resposta
médica e humanitária à tragédia. Com isso surgiram protocolos de orientações sobre intoxicação
por monóxido de carbono, cianeto, aplicação de
broncoscopia em grandes queimados etc, sendo
possível gerar interação de vários hospitais dentro e fora do Brasil, além do gabinete do ministro
para trocar informações estatísticas e de logística.

Atitude Diaconal

Para os evangelhos, toda ação de Jesus é terapia pura.
Sua presença, Palavra, paradigma de vida nova e até
mesmo o seu silêncio ensejam a cura do enfermo. Eis
porque a igreja é chamada de “comunidade terapêutica”. Ela é hospital onde se refrigera a alma, onde os
feridos são tratados.
Jesus curou a febril sogra de Pedro, e “ela se levantou” (Lc 4.39). A obra de Cristo é de soerguimento, de
levantar o caído. Erguida, “ela os servia”. De parasita
ela passou à condição de provedora de ajuda; ela migrou de enferma a enfermeira.
Por que os servia? Por interesse? Pensando em honras
e medalhas? De olho em prêmios e promoções?
Já conheci alguns irmãos que só serviriam por dinheiro. As igrejas hoje padecem de várias crises graves.
Talvez a maior delas seja a do serviço voluntário. É de
lamentar-se a extrema profissionalização dos serviços
religiosos.
Curada, a sogra de Pedro servia a todos, movida apenas pela gratidão de seu coração. Ela, que fora beneficiada pela terapia de Cristo, agora presta serviço (diaconia), que a outros beneficiaria também. É assim que
toca a banda do povo escolhido de Deus: recebem ajuda e devolvem ajuda ainda maior. E nisso, quem serve
também é abençoado com o serviço que presta, como
na história daquele psiquiatra, que em dado momento,
abriu a porta e disse ao paciente: “Saia por esta porta, e encontre alguém que precisa de sua ajuda e ajude.
Depois volte, e voltaremos a conversar”. Quem serve a
Jesus desejará também servir às pessoas. Uma dessas
frases engraçadas que se leem nas placas das igrejas
norte-americanas, dizia: “Venha trabalhar para o Senhor. O trabalho é duro, as horas são longas, o salário é
baixo, mas a aposentadoria é coisa ‘do outro mundo’.”
Não apenas do outro mundo; já neste, colhemos as boas
consequências do nosso serviço.
Que o Espírito Santo desenvolva em nós uma atitude
diaconal, um espírito prestador de serviço! Parabéns a
você, diácono batista!

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE

Bolo de canela com recheio e
cobertura de doce de leite
Ingredientes
4 ovos, 3 colheres de sopa de manteiga, 2 xícaras de chá de açúcar, 2 xícaras de chá de farinha de trigo peneirada, 1 xícara de chá
de leite, 2 colheres de sopa
de canela em pó, 1 colher de
sopa de fermento em pó
Recheio e cobertura: 2
latas de leite condensado,
açúcar de confeiteiro para
polvilhar 4 ovos, 2 xícaras de
chá de açúcar, 2 xícaras de
chá de trigo, 1 xícara de chá de fubá, 3 colheres de sopa de margarina, 1 xícara de chá de
leite, 4 colheres de chá de fermento

MODO DE PREPARO: Bater as claras
em neve e reservar, Bater as gemas com o açúcar e a manteiga, Aos poucos
acrescentar a farinha de trigo, o
leite, a canela em pó e o fermento, E por fim as claras em neve,
Levar ao forno preaquecido por
30 a 40 minutos, em forma untada e polvilhada com farinha
de trigo, Desenformar morno
Recheio e cobertura: Cozinhar as latas de leite condensado na panela de pressão por 45
minutos, Abrir somente depois de fria, Cortar
o bolo ao meio, rechear e cobrir com o doce de
leite, Polvilhar o açúcar de confeiteiro

ACADEMIA
KOMEIKAN

Rua Vicente de
Paula Reis, 23
Bairro São Jorge
(ao lado da Retífica)
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Dois irmãos assassinados em Mutum

A cidade de Mutum parece
ter voltado a décadas passadas, onde existia um grande
número de pessoas sendo
executadas. Conhecida pela
região como uma cidade violenta, onde aconteciam várias
brigas que finalizavam em
mortes. A triste lembrança,
voltou no dia 6 de novembro
de 2014, numa quinta-feira,
onde foram cometidos mais
dois homicídios, desta feita
acrescentada um toque mais
triste, pois foram assassinados dois filhos do Zezé
Maria – João Batista Maria de
Medeiros, 53 e Ademar Maria
de Medeiros – o “Puri”que
aparentemente sem nenhum
problema, pois segundo alguns conhecidos eram pessoas evangélicas e de boa
convivência. Os irmãos João
Batista Maria de Medeiros,
53 anos, e Ademar Maria de
Medeiros, 55 anos, foram
executados no final da tarde,
na zona rural de Mutum.
Segundo algumas pessoas,
o crime pode ter ligação
com vingança por conta de
outro duplo homicídio na
mesma localidade em maio.
Os irmãos foram velados na
Igreja Assembléia de Deus da
cidade de Mutum.
Segundo consta no BO da
Polícia Militar, os dois irmãos
foram baleados no Córrego
Santa Rita, zona rural de

Mutum. Os autores do duplo
assassinato estavam em uma
moto Honda CG preta, eram
magros, vestiam roupas e
capacetes pretos.
João Batista Maria de Medeiros foi atingido por três
disparos de arma de fogo na
nuca, no ombro e nas costas.
Ademar Maria de Medeiros
também foi atingida por três
disparos na face lado esquerdo, supercílio esquerdo e ouvido lado direito. Logo após
o crime os autores seguiram
em direção ao Siriquite, que
dá saída para Chalé, São José
do Mantimento e Conceição
de Ipanema. Foi feito rastreamento, mas até o momento
não foram localizados.
Claro que a situação é
muito delicada, tanto é que
tem levado a mortes dentro
daquela localidade onde a
antiga família dos Maria
tem sido a mais prejudicada.
Mas o que se ouve por lá
é que o crime de do dia 06
tem mesmo ligação com o
de maio, quando Nilson foi
assassinado, ele que é sobrinho do Zezé Maria e neto
do Geraldo Maria, todos da
mesma família e que seria
motivado por vingança.
LIGAÇÃO COM A
MORTE DOS IRMÃOS:
outra execução onde rumores
dizem ter possível ligação
com a morte dos irmãos,

aconteceu no dia 03 de maio
um duplo assassinato, sendo
uma das vitimas o sobrinho
do Zezé Maria e neto do Geraldo Maria, de nome Nilson
de Medeiros Ferreira, 31
anos. Nilson foi encontrado
já sem vida caído em cima do
paralamas do trator com dois
ferimentos a bala na cabeça.
A outra vítima Valtair Salatiel da Cruz, 55 anos, estava
caído um pouco adiante na
estrada com três marcas de
bala na cabeça. Os dois foram
mortos na estrada do córrego
Santa Rita, com indícios de
execução.
OUTRA VÍTIMA: no dia
27 de setembro outra tragédia
aconteceu, a única testemunha
do duplo homicídio ocorrido
no dia 3 de maio, foi executado, o senhor Alcírio Ribeiro da
Silva, 41 anos, foi assassinado
a tiros, na região do Córrego
Santa Maria, também na zona
rural de Mutum.
De acordo com a Polícia
Militar, mesmo temerosos
vizinhos contaram o que
aconteceu. Alcírio era a principal testemunha do duplo
homicídio ocorrido em maio,
quando foram assassinados
Nilson de Medeiros Ferreira
e Valtair Salatiel da Cruz. O
desejo da sociedade mutuense
é que tenha um basta nessa
situação que está ficando cada
dia mais complicada.

Taxista de Divino é encontrado
morto no porta-malas

José Francisco da Costa,64 anos, mais conhecido como “Filin ”, foi encontrado morto
no porta malas de um veículo Siena na tarde de
quinta-feira(30/10). O corpo foi encontrado
dentro do veículo em uma estrada vicinal,
no distrito dos Viletes. A Polícia Militar foi
acionada por volta das 19h e sinalizou o local
até a chegada da perícia.
De acordo com informações da PM, a vítima
sofreu vários golpes na cabeça. Ainda não se
sabe exatamente se foi pauladas ou se foi
utilizado um martelo para matar o taxista.
O(s) autor(es) levaram a carteira com os
documentos pessoais da vítima, o celular e
ainda teriam localizado uma boa quantia em
dinheiro que estava escondida no carro.
Durante toda a noite de quinta-feira, uma

Carro cai em ribanceira na BR-262 em Reduto
Um Fiat Uno dirigido por
José Carlos da Costa, 34
anos, perdeu o controle da
direção, saiu da pista e capotou numa ribanceira de aproximadamente 10 metros,
na tarde desta quarta-feira,
05/11, no Córrego Barra do
Jequitibá, em Reduto.
No veículo também estava
o passageiro Carlos Henrique da Silva Costa, 34 anos,
que teve ferimentos com o
acidente.
O Corpo de Bombeiros
foi acionado e compareceu ao local encontrando o
motorista com contusão na
perna esquerda e pequenas

escoriações nos braços. Ele
disse que trafegava na via
sentido Reduto à zona rural, quando em uma curva,
perdeu o controle direcional,
caindo no local.
O passageiro encontrava-se às margens da via, consciente com escoriações na
face e suspeita de lesão na
clavícula direita e região
lombar.
Após imobilizações, as
vítimas foram conduzidas
ao pronto atendimento de
Manhuaçu, onde receberam
atendimento e permaneceram aos cuidados da equipe
médica de plantão.

Elias de Oliveira Bras foi
executado na BR-116, na
região central de Fervedouro, por volta de 11 horas de
quarta-feira (29/10)
A Polícia Militar foi
chamada por conta de uma
troca de tiros. Quando
chegou encontrou a picape
Strada com marcas de balas
no para-brisa e na porta.
A vítima estava caída mais
a frente, na porta de um restaurante com várias perfurações causadas por projéteis
de arma de fogo, ensanguentada. Ele ainda chegou a ser
socorrido, mas morreu no
hospital Santa Bárbara.
As informações da PM são
de que dois indivíduos em
uma motocicleta Honda CG
125 fan, de cor preta, ambos
trajando capas de chuva
de cor escura, capacetes
escuros, acompanharam a
Strada pela BR 116, tentando
abordá-la ou ultrapassá-la.
Quando fez a manobra
para entrar na cidade, Elias

de Oliveira foi cercado pelos
autores iniciando a troca de
tiros. A vítima portava um
revolver calibre 38 e efetuou
disparos contra os autores,
alvejando um ou os dois
cidadãos infratores.
Após os disparos, Elias
saiu do carro e conseguiu
correr, mas caiu, devido a
gravidade dos ferimentos.
Os dois autores fugiram em
direção a Muriaé. A arma da
vítima foi apreendida com
seis munições deflagradas.

Homem morre após troca de tiros em Fervedouro

grande movimentação chamou a atenção de todos no distrito dos Viletes. O taxista teria saído
de casa à tarde para uma corrida e não voltou
mais. Preocupados, os familiares acionaram a
polícia. Ainda não há informações sobre o(s)
autor(es) e o que teria motivado o crime.
Jornal O Campeão

Lajinha: Ladrão leva cerca de 2 mil reais
de mercearia no centro da cidade

Na sexta-feira, 07/11, por volta de 20h00m,
a Polícia Militar compareceu ao “Mercado
Sanglard”, onde havia acabado de ocorrer um
roubo. A proprietária do estabelecimento informou que se encontrava juntamente com sua
filha, atendendo no caixa, quando um homem
entrou no comércio sem tirar o capacete de motociclista e agiu com se estivesse comprando.
Assim que alguns clientes saíram, o assalto
foi anunciado com a utilização de um revólver.

Os irmãos João Batista Maria de Medeiros, 53 anos, e Ademar Maria de Medeiros, 55 anos, foram
executados no final da tarde do dia 6 de novembro, na zona rural de Mutum.

Foi levado cerca de R$ 2.000,00.
O autor fugiu em direção ao centro da cidade,
fato confirmado através das imagens registradas
pelo sistema de câmeras do comércio, contudo,
não foi possível visualizar a motocicleta, uma
vez que a câmera instalada na parte externa,
capta apenas imagens próximas da porta de
entrada do mercado.
Apesar do rastreamento, o ladrão não foi
encontrado.

Elias tinha mais 20 balas
no bolso. Equipe da PM fez
contato com as cidades vizinhas e rastreamento, mas os
autores não foram identificados. A motivação do crime
ainda é desconhecida.
A Polícia Civil de Carangola, sob o Comando
do Delegado Dr. Glauco
Seguro, prontamente iniciou
os trabalhos de investigação
do assassinato ocorrido em
Fervedouro.
Carlos Henrique Cruz
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ENTRETENIMENTO
Sogra
Na delegacia, aparece um cidadão e
diz que quer confessar ... O delegado pergunta: - O que aconteceu? E o homem: Doutor eu matei minha sogra! - Bem meu
filho, você cometeu esse crime mas deveria estar muito alterado - disse o delegado
- não se importe, vá pra casa e descanse.
Está tudo bem.... - Mas doutor eu enterrei a velha! - Ah meu filho viu que boa
alma você é? Enterrou sua sogra . As sim
já evitou toda aquela burocracia... - Doutor!!! Mas quando eu estava enterrando
ela gritava que ainda estava viva! - Ô meu
filho e você não sabe que toda a sogra é
mentirosa?

Loira
A loira não conseguia passar no teste
para nenhum emprego. Resolveu tomar
uma atitude extrema para ganhar dinheiro: - Vou seqüestrar uma criança! - pensou!
Com o dinheiro do resgate eu resolvo a
minha vida... Ela encaminhou-se para um
playground, num bairro de luxo, viu um
menino muito bem vestido, puxou-o para
trás da moita e foi logo escrevendo o bilhete: 'Querida mãe isto é um seqüestro. Estou
com seu filho. Favor deixar o resgate de
R$10.000,00, amanhã, ao meio-dia, atrás
da árvore do parquinho. Ass: Loira seqüestradora ' Então ela pegou o bilhete, dobrouo e colocou no bolso da jaqueta do menino, dizendo: - Agora vai lá e entrega esse
bilhete para a sua mãe. No dia seguinte, a
loira vai até o local combinado. Encontra
uma bolsa. Ela abre, encontra R$10.000,00
em dinheiro e um bilhete junto,dizendo:
'Está aí o resgate que você pe diu. Só não
me conformo como uma loira pôde fazer
isso com outra...'

sete erros

Declarando amor
Conversa de casados: Querido, o que
você prefere? Uma mulher bonita ou uma
mulher inteligente? Nem uma, nem outra.
Você sabe que eu só gosto de você.

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

Portuga II
Um assaltante aborda o Joaquim no
meio da rua.- Pare!!- grita o ladrão. - Ímpare! - responde o português estendendo
três dedos.- Ô, portuga, eu estou roubando você! - fala o ladrão. - Então não brinco mais contigo. Adeusinho!

Mais uma do Joaozinho
Irritado com seus alunos, o professor
lançou um desafio. - Aquele que se julgar
burro, faça o favor de ficar de pé. Todo
mundo continuou sentado. Alguns minutos depois, Joãozinho se levanta. - Quer
dizer que você se julga burro? - Perguntou
o professor,indignado. - Bem, para dizer a
verdade, não! Mas fiquei com pena de ver
o senhor aí, em pé, sozinho!!!

CURIOSIDADES
Tomar banho depois de comer faz mal?
Na verdade, não é indicado tomar banho de
imersão, frio, depois das refeições. Durante a digestão, a circulação sangüínea na região do aparelho digestivo é mais intensa, visando absorver
os nutrientes do bolo alimentar. Se tomamos banho de imersão, tipo numa piscina, esse mesmo
sangue que deveria cumprir tal função vai para o
tecido epitelial para manter o corpo aquecido. É o
mesmo efeito de correr ou praticar outro exercício
físico que aumenta os batimentos cardíacos depois de comer, por isso temos a famosa congestão.
Não, não faz mal… Banho no chuveiro não,
mas se for um banho de piscina, praia ou até
mesmo uma banheira faz sim…
Se vc cobre todo o seu corpo de água, o sangue que está concentrado trabalhando na sua
digestão, tende a diminuir os pulsos e daih vc
sabe neh?! Jah o banho de chuveiro não faz,
pois a água está correndo e não comprimindo
a tua respiração como a agua de uma piscina,
por exemplo. O único risco do banho de chu-

veiro é o choque térmico, por exemplo, entra
com o corpo quente debaixo de água fria, do
mesmo jeito pode acontecer na piscina…
Certas coisas que fazem mal se vc fizer depois de comer são sexo, corrida e etc.
Ja outros pensam…
Respondendo tua pergunta: Tomar banho
frio ou entrar numa piscina depois de ter comido não oferece riscos. O que não se deve
fazer é qualquer tipo de exercício físico intenso, como nadar ou surfar. Isso desvia o sangue do estômago para os músculos que estão
trabalhando. Após as refeições, boa parte do
seu sangue vai para o estômago e o intestino
a fim de realizar uma digestão adequada. Ao
praticar esportes depois de comer, a pessoa
fica com dificuldades na digestão e acaba passando mal (enjôo, suor frio e tontura). Tomar
banhos longos e quentes dilata os vasos sangüíneos da pele e também acaba desviando o
sangue do estômago.

HORÓSCOPO
Astrológica por Claudia Vannini

ESCORPIÃO – DE 23/10 A 21/11: Boa vitalidade e
determinação em seus afazeres. O pensamento mais
positivo a partir de agora pode ser determinante aos
objetivos imediatos. Período movimentado que fará
surgirem oportunidades para tomar novas iniciativas
e encaminhar futuros projetos.
RELACIONAMENTOS: às pessoas nascidas no primeiro decanato
(23/10 a 01/11), será preciso refletir sobre atitudes e comportamentos
diante da pessoa amada. Sempre é bom mudar para melhor. Aos outros
decanatos, aumento no ciúme e sentimento de posse, por mais que haja
boa dose de romantismo e acentuação da química do casal.
ÁRIES – DE 21/3 A 20/4: Está bom para tomar iniciativas e começar a
preparar o terreno para novos projetos ou até mesmo aqueles que ainda
encontram-se engavetados. Podem acontecer mudanças inesperadas
no campo financeiro. Há sentimento de liberdade para vivenciar novas
experiências.
RELACIONAMENTOS: sempre é bom checar as informações com
pessoas de seu círculo social antes de qualquer iniciativa. Precipitação
neste momento pode ser ruim. Procure conversar sobre seus pontos
de vista, opiniões e pensamentos. Maior confiança e convicção interior.
TOURO – DE 21/4 A 20/5: Há necessidade de certezas. Será preciso
tomar iniciativas para conseguir respostas um pouco mais precisas. Isso
é bom, pois aliado ao seu otimismo, pensamento positivo e boa leitura da
realidade, as situações poderão ser conduzidas para melhor.
RELACIONAMENTOS: uma das situações favorecidas nesta primeira
semana de novembro é quanto às facilidades na comunicação. Sua
expressão tende a ser mais clara e o simples ato de saber falar e ouvir
na hora certa pode ser determinante para tudo.
GÊMEOS – DE 21/5 A 20/6: Sua vitalidade volta a ficar mais intensa
e os prognósticos, inclusive para a manutenção da saúde e para controlar o cotidiano estão melhores. Os acontecimentos e as análises que
porventura resolver fazer tendem a ser mais claras e você poderá tirar
proveito disso.
RELACIONAMENTOS: há facilidade para expor o pensamento e
convicções interiores. Suas amizades têm um papel relevante neste
momento, sobretudo se estiver necessitando de maior liberdade para
ousar em um determinado ramo de trabalho.
CÂNCER – DE 21/6 A 22/7: Nem pense em receber recompensas
ou reconhecimento por alguma atividade desenvolvida anteriormente.
Procure observar mais e entender de forma precisa a realidade, ou seja,
como tudo se mostra. Dessa forma, se souber expor seus pontos de vista
de maneira clara, tudo pode melhorar.
RELACIONAMENTOS: para quem estiver no início de um relacionamento sem muita pretensão, pode acontecer algumas pressões para que
a situação fique séria. Iniciativa, pelo menos agora, você tem de sobra.
Procure ponderar um pouco mais entre razão e emoção.
LEÃO – DE 23/7 A 22/8: É possível que cobranças pessoais invadam
os pensamentos e determinem novos rumos a serem traçados. Em seus
pensamentos há mais clareza do que pode ou não dar certo no campo dos
negócios, inclusive para adquirir imóveis ou bens relacionados à família.
RELACIONAMENTOS: os leoninos não podem se queixar de uma
coisa: da sorte. E isso é relevante neste momento, inclusive no campo
financeiro. Mas você precisa de liberdade ou de incentivo para viver
experiências novas e os parentes e amigos terão um papel importante
nisso tudo.
VIRGEM – DE 23/8 A 22/9: As oportunidades começam a se configurar,
mas entenda que é preciso ter paciência para entender a realidade e o
momento certo para dizer sim. Há maior movimento em seu cotidiano e
você tem a vitalidade determinante para desempenhar bem seu papel.
RELACIONAMENTOS: às vezes, os sonhos parecem desmoronar
diante da realidade, isto é fato. Mas agora você necessita de maior compreensão e de uma verdadeira cena de filme romântico para acreditar
que ainda se fazem pessoas como “antigamente”.
LIBRA – DE 23/9 A 22/10: Sua popularidade está maior, inclusive se
souber dosar bom humor com vontade de ajudar quem precisa. Caso
seja necessário recompor as finanças para investir em algum setor, o
momento é oportuno. Por falar nisso, as oportunidades financeiras podem
surgir de forma inesperada agora.
RELACIONAMENTOS: você se sente com capacidade de tomar
iniciativas mais ousadas a partir de agora, sobretudo em questões que
envolvam sentimentos. Só não esqueça das cobranças que inevitavelmente aparecerão.
SAGITÁRIO – DE 22/11 A 21/11: E o período está excelente para
a expansão de projetos, de reformas e nos negócios de forma geral.
Nunca deixe antes de qualquer iniciativa estar disposta ao diálogo e a
ouvir a opinião dos outros. Incentivo a exercer o papel de educadora em
momentos mais problemáticos.
RELACIONAMENTOS: o período está excelente para exercitar seu
papel de bom comunicador, ou seja, aquele que sabe como falar e sabe
ouvir o outro. Aumento da capacidade de transmitir pensamentos e
aumentar, com otimismo, a confiança de todos.
CAPRICÓRNIO – DE 22/12 A 20/1: Maior movimentação de círculos
sociais, talvez ajude a transformar algum contato em oportunidade para
um futuro bem próximo. Se persistir a sensação de medo ou receio diante
do novo, e no caso demorar a responder, as oportunidades podem se
dissipar.
RELACIONAMENTOS: nunca esqueça de que o jogo nunca está ganho quando se trata de amor. Saiba refletir antes de agir ou de falar, pois
as reações podem ser inesperadas. Há maior incentivo à sobrevivência
do relacionamento por parte de amigos e isso pode ser bom para ambos.
AQUÁRIO – DE 21/1 A 19/2: Grande movimentação na área do trabalho pode atrair novas oportunidades ou constatar possíveis mudanças
de atitudes em relação a um funcionário ou parceiro. Em termos gerais,
há maior progresso pessoal, inclusive pela possibilidade de reviravoltas,
diga-se para melhor, no campo financeiro.
RELACIONAMENTOS: uma boa leitura da realidade pode ajudar muito
a tomar decisões de pequena ordem, mas que influenciarão o todo, ou
seja, o relacionamento sério ou no âmbito do trabalho. Com otimismo, há
possibilidade de materializar seus pensamentos. Nunca deixe de lado a fé.
PEIXES – DE 20/2 A 20/3: Seus pensamentos tendem a se voltar a
especializações ou ao aprimoramento técnico em alguma área necessária
no campo profissional. Estar disposto a receber ajuda no campo internacional ou assimilar novas formas de lidar tecnicamente em trabalhos
específicos, poderá ajudar bastante em sua segurança.
RELACIONAMENTOS: cobranças de forma direta ou indireta podem
acontecer na relação a dois ou familiar, sobretudo se sua dedicação
estiver mais voltada ao campo profissional. Sempre é bom procurar
equacionar essas situações conversando e expondo as reais necessidades do momento.
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Ronald estaria vivendo affair
com modelo de 27 anos
A vida amorosa de Ronald, 14, pode estar bastante movimentada. De
acordo com o jornal “Agora S. Paulo”, o filho do ex-jogador de futebol, Ronaldo, 38, estaria conhecendo
melhor Lu Bernardi, 27.
A moça é modelo e professora de educação infantil. Segundo as informações, há
fortes chances do casal iniciar um namoro em breve.
No entanto, eles teriam se conhecido em junho durante
uma festa eletrônica. Após um afastamento, os dois se reencontraram no mês passado, conforme destaca o “IG”. Os
boatos de um suposto affair ganharam força quando Ronald
publicou a foto de um selinho com a garota.
Porém, o adolescente negou que esteja saindo com Lu
Bernardi. Aliás, a moça também foi procurada pelo site e
disse que não está ficando com o garoto atualmente.
Ronald é fruto do casamento de Ronaldo com a ex-atleta
e apresentadora, Milene Domingues, 35. Eles ficaram juntos
entre 1999 e 2003, quando anunciaram o divórcio. Atualmente, o adolescente investe na carreira de DJ e já tocou até
em Ibiza, na Espanha.

Em crise na Band, Luiz Bacci perde
programa aos domingos
A situação não está fácil para Luiz Bacci, 30, na Band. De
acordo com o colunista Flávio Ricco, do jornal “Diário de
S. Paulo”, a emissora cancelou a produção de um programa
dominical para o Menino de Ouro.
A atração foi prometida para o apresentador quando ele
foi convidado para deixar a
Record em meados deste ano.
Atualmente, apresenta diariamente o “Tá na Tela”, que
também não tem marcado
bons índices de audiência.
Para complicar ainda mais
a situação, a Band desistiu de
vez de fazer o dominical e já
o cortou da programação de 2015. Há alguns meses, Bacci
viajou para a Espanha e acompanhou de perto a produção
do “Hay uma cosa que te quiero decir”, da Telecinco, dona
do formato adquirido pela emissora. A ideia da atração gira
em torno de promover reencontros.
Na última quinta-feira (6), o mesmo colunista divulgou
que o apresentador do “Tá na Tela” teve uma conversa com
Marcelo Parada, diretor de jornalismo do SBT. A princípio,
houve a intenção de levar Menino de Ouro para o canal de
Silvio Santos, 83.

Anitta pode ter bens penhorados pela
Justiça para pagar dívida milionária
Anitta, 21, perdeu o último recurso na Justiça contra a K2L, empresa
de Kamilla Fialho que agenciava a
sua carreira.
De acordo com a coluna “Retratos
da Vida”, do jornal “Extra”, agora
a funkeira não poderá mais contestar a decisão do juiz que a obrigou
a pagar R$ 5,2 milhões, referente à
quebra de contrato com o seu antigo
escritório. Os advogados da cantora recorreram mas o responsável pelo caso não aceitou e manteve a liminar desfavorável à ela.
Por conta disso, o advogado da K2L, Marcelo Saraiva,
entrou com uma ação pedindo a penhora dos bens da morena para honrar o pagamento da multa. Ele ainda quer que a
arrecadação de direitos autorais e os valores que Anitta recebe da gravadora Warner sejam retidos para o mesmo fim.
Agora, Anitta contratou uma nova equipe de advogados
para tentar se salvar e reverter essa situação. Ela e a anti-
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ga empresária trabalharam juntas por mais de 2 anos e no
mês de agosto a cantora rompeu o contrato sob a acusação
de desvio de dinheiro. A Justiça, porém, não reconheceu o
crime e decidiu que a funkeira teria que pagar a multa rescisória prevista no antigo contrato.

11

Letícia Sabatella exagera na bebida e
deita no asfalto na saída do bar

Xeque árabe oferece US$ 1 milhão pelo
fusca de Pepe Mujica
José Mujica, presidente
uruguaio, ganhou notoriedade por ser o presidente
mais “pobre” do mundo.
Ele vive com apenas 20%
dos R$ 12,5 mil do salário
garantido por lei, mora em
um sítio com sua esposa e seu carro de uso diário é um Fusca azul modelo 1987. Pois seu carro virou alvo de um milionário: segundo a revista Exame, um xeque árabe ofereceu
US$ 1 milhão pelo carrinho de Mujica.
A proposta veio a público por conta do próprio Mujica,
em entrevista à revista uruguaia Búsqueda. De acordo com
a publicação, a oferta aconteceu na cúpula G77 + China,
ocorrida em Santa Cruz de la Sierra (Bolívia), ainda em junho de 2014. No entanto, a proposta foi revelada por Mujica
à publicação uruguaia apenas nesta quinta-feira (6).
Não é a primeira vez que cobiçam o fusquinha azul, símbolo da austeridade de Mujica: “Na primeira vez que fizeram uma proposta, não liguei muito. Mas depois, comecei
a levar as

Sandra Annemberg se afasta da TV
depois de sofrer acidente malhando
A apresentadora do ‘Jornal Hoje’, Sandra Annemberg, terá que passar alguns dias
afastada da bancada do jornalístico e do programa ‘Como Será’. A jornalista da Globo
sofreu um acidente com halteres ao fazer ginástica em sua casa, segundo a coluna ‘Outro Canal’, da ‘Folha de S. Paulo’. Apesar de
ter levado vários pontos na cabeça depois de
se machucar, Sandra Annemberg passa bem.
Enquanto a jornalista se recupera, Evaristo
Costa vai comandar o ‘Jornal Hoje’ sozinho.
Em outubro, um tombo simulado pela
jornalista no programa ‘Como Será’ fez sucesso nas redes
sociais. A queda foi programada para falar sobre a profissão
dos dublês. “Eu não caí não, fique todo mundo tranquilo.
Estou bem, não aconteceu nada. A minha dublê também está
bem”, esclareceu Sandra na ocasião.

Andressa Urach faz pergunta "proibida" para Grazi Massafera e leva
bronca da assessoria da atriz
Grazi Massafera participou na manhã
desta quarta-feira de um evento em São
Paulo. Na hora de dar entrevistas, Andressa Urach, do “Muito Show” foi meio
que barrada pela assessoria da moça.
Mais tarde, ela conseguiu o aval para
entrevistar a loira. Papo vai e papo vem
e Andressa perguntou para Grazi se ela
havia mesmo curtido um vídeo de Ísis
Valverde no Instagram. Vale lembrar que
Ísis foi apontada como pivô do fim de seu relacionamento
com Cauã Reymond.
Neste momento, a assessoria da
loira veio como um vulcão em erupção, encerrou a entrevista e ainda
deu bronca em Urach. “Você disse
que faria apenas uma pergunta e que
seria sobre moda. Nunca mais você
vai conseguir entrevistá-la”, ameaçou. Que coisa, hein? O fato é que
Grazi não teve tempo para responder
a questão do Instagram. Que pena…

Na última sexta-feira, Letícia Sabatella exagerou na dose.
A atriz, que estava em Brasília em cartaz com a peça ‘Trágica.3’, aproveitou a noite no bar Taypa, no Lago Sul da
capital federal.
Acompanhada de um casal de amigos, os dentistas Ana
Caetano e Sérgio Gianvechio, a atriz abusou nas doses de
vodca e, lá pelas cinco da manhã, deu vexame. Letícia deitou no asfalto na saída do bar e não tinha forças sequer para
levantar. Uma produtora da peça foi quem ajudou a atriz a
se levantar do chão. Pior foi o amigo, que fez foto e divulgou, não é não?

Letícia Sabatella rebate críticas sobre
bebedeira: 'Um brinde aos acusadores'
Parece que Letícia Sabatella, 42, encarou com bom humor toda a repercussão causada por algumas fotos dela em
um bar de Brasília. “Que auê por causa de uma noitada de
cantoria e pisco sauer com os amigos! Deitar no chão de
tanto rir e beber do céu as estrelas! Quem não precisa rir
de si mesmo de vez em quando? Me recuso a sentir vergonha com esta pedra moralista com que tentam me atingir. A
vocês, queridos acusadores, ofereço um brinde!”, postou a
famosa na rede social.
Os fãs de Letícia gostaram do comentário da famosa e
apoiaram a sua atitude. "Um brinde a você Letícia, que é
gente como a gente", escreveu uma internauta. "Que beleza,
sem falso pudor", postou outra admiradora.

Dan Stulbach fecha contrato com a
Band e entra para o “CQC”
Depois do anúncio da saída de Marcelo
Tas, 54, do “CQC”, a Band contratou Dan
Stulbach, 45, para substituir o principal
apresentador do humorístico. A informação é da colunista Patrícia Kogut, do jornal
“O Globo”.
O acordo foi assinado na noite de quarta-feira (5). As negociações com a emissora
começaram na semana passada. As propostas financeira e artística foram irrecusáveis e a entrada do ator já era dada como
certa. O canal não confirma oficialmente a notícia.
Segundo a colunista Keila Jimenez, do jornal “Folha
de S. Paulo”, Rafinha Bastos, 37, também pode integrar a
bancada do “CQC”. Marco Luque, 40, deve ser mantido na
função e Dani Calabresa, 32, será uma das baixas do elenco
para 2015.As mudanças também vão afetar os outros integrantes da atração. De acordo com o jornalista Flávio Ricco,
do jornal “Diário de S. Paulo”, o clima é de incerteza e, no
máximo três repórteres serão mantidos.

Arlete Salles comemora retorno ao
trabalho após câncer: 'Desafio vencido'
A atriz Arlete Salles, que enfrentou
uma luta contra o câncer. Em entrevista
à atração, a atriz comemorou o retorno
ao trabalho. "A minha felicidade é exercer uma profissão que eu amo tanto. E
poucas pessoas têm essa felicidade na
vida. Quero dizer a todos que eu estou
recuperada. Um desafio vencido. Estou animada, saudável e
voltando para o palco agradecendo muito aos Deuses do teatro.
Voltando ao meu ofício, a minha vida e a autoestima que vem
com o meu trabalho", festejou a artista que estará na próxima
novela das nove "Rio Babilônia", de Gilberto Braga.
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CÂMARA MUNICIPAL DE LAJINHA

Câmara Itinerante chega ao Carvalinho

A

Sessão Itinerante ao
longo desses 2 anos
tem viajado por Lajinha. Já se visitou muitas
comunidades e até Dezembro
ainda visitará mais uma.
Essas Sessões sempre deixam os vereadores alegres,
pois é bom ver de perto
aqueles que confiaram seus
votos neste Legislativo e

N

que agora podem conversar
e rever estes vereadores.
Antes da Sessão houve
uma janta bem gostosa na
casa do Sr José Adão e sua
família. Depois seguiram
para a Escola Municipal onde
o povo já aguardava para
começar.
Iniciando as falas, os vereadores agradeceram a pre-

o dia 6 de novembro, ocorreu Formatura Geral do 14º Batalhão
com a presença do Comandante de Polícia Ostensiva Sul, Cel
PM Hermano Pinto de Oliveira. O Comandante do 14º Batalhão
Ten Cel Danilo Barcelos do Rosário Junior ressaltou o empenho e
agradeceu a todos os integrantes da Unidade na redução dos índices
de criminalidade na região.
Na oportunidade o SD PM JUVENAL DIAS DE MOUTRA NETO, da
2ª Cia, foi homenageado com o Diploma de Destaque Operacional da
Unidade, pelos relevantes serviços prestados no município de Iúna.

sença de todos, dessa região
agrícola importante para Lajinha, dos amigos presentes,
das lembranças etc.
Eles não se alongaram em
suas falas, já que o intuito
era ouvir os moradores,
mesmo vendo e sabendo de
algumas cobranças que ali
surgiriam.
Vereador Paulo César disse: "Se a gente já sabe, porque não faz? – Vocês podem
se perguntar – Bom, nós aqui
fazemos o papel de Maria
com Jesus, e nós levamos as
suas petições até o prefeito,
e ele escolhe e analisa o que
pode ser feito. E assim nós
faremos hoje também."
Então os moradores tiveram a oportunidade. Alguns
representantes falaram e no
pedido de todos estava a
reforma da escola de modo
geral pois ela toda está em
falta, também bueiro e manilha, abrir estradas e limpar,
o asfalto da casa de curso
que ou arranca ou faz de
novo pois tampar buraco é
temporário, ônibus para os
alunos irem para escola na
cidade na época de chuva,
posto de saúde e uma Agente

de Saúde na região pois o
deles é de Palmeiras e isso
atrapalha muito à eles já que
não tem como informar as
necessidades sempre que
precisa, dentista pois na
cidades eles não estão conseguindo marcar. Também
foi pedido fossa para que não
contamine á água.
Foi lembrado também a
necessidade de investimento
na Juventude, pois a diversão
acaba sendo o bar, as motos e
aí vem os acidentes e as mortes. A necessidade de faculdades pertoe mais facilidade
de acesso para o pessoal que
trabalha o dia todo na roça,
o patrocínio do futebol das
comunidades, entre outras
coisas, fato é que eles não
tem muita opção de lazer e
aí acabam se perdendo.
A questão do PSF foi explicada pelos Vereadores
é que existe um carro disponível para que o médico ou enfermeiro ou quem
precisar, vá até a casa da
pessoa. Visto que muitas
não tem como ir ao Hospital
ou porque é urgência e são
procedimentos que podem
ser feitos em casa, evitando o

deslocamento dessas regiões
distantes. Para isso o Agente
faz o contato com o Hospital
informando isso e então eles
irão programas essa visita.
E a divisão de regiões para
Agentes foi feita pelo Ministério de Saúde, mas isso
já tem tempo e agora precisa
ser atualizada, para que possa
colocar um em cada região.
Pois essa distância dificulta o
trabalho de ambas as partes.
O advogado Célio deu uma
sugestão para que os anseios
da comunidade fiquem mais
próximos de serem realizados. Que eles se organizem

em Associação ou Conselho
regularizado e constituído.
Através deste é possível
receber recursos do Governo
Estadual, Federal e Municipal. Fazem suas petições
e podem ser contemplados,
como já foi o Córrego da
Aldeia.
Muito foi conversado e
houve um crescimento para
todos através deste encontro.
O Presidente agradeceu
a presença de todos, leu as
proposições e não havendo
Projetos à votar, encerrou a
Sessão, com o sentimento de
dever cumprido.

