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Distribuição gratuita

Circulação: Região Vertente do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Circuito Turístico Pico da Bandeira em Manhuaçu

A

Diretoria Executiva da Agência de desenvolvimento Regional do Circuito Turístico
Pico da Bandeira, prefeitos, conselheiros e empreendedores estiveram reunidos dia
14 de novembro as 13 horas no Centro Cultural Herve Cordovil, Rua: Monsenhor
Gonzalez, 484 - Centro – Manhuaçu, tratando de assuntos ligados ao turismo.

PÁG.

07

Câmara Municipal de Lajinha mostra atuante

P

aulo César iniciou as falas abordando o tema
dos motoristas, que não recebem há alguns
meses e que tiveram suas diárias retiradas
e também a insalubridade. Eles agora tem dificuldade em se alimentar quando saem de casa e
acabam tendo que levar marmita ou pagar caro
pra comer na rua. A Vereadora Neura esclareceu
que houve reunião com uma pessoa competente
que constatou que a insalubridade não era necessária mas que se a firma errou, poderão recorrer.

PÁG. 12

Servidores repudiam alteração de
jornada determinada pela Prefeitura

N

a reunião, servidores públicos manifestaram sua preocupação e descontentamento com Decreto da Prefeitura regulamentando alterações na carga-horária diária.
Neste contexto, o Sintram marcou realização de
assembleia geral extraordinária na Casa Legislativa para tratar da questão. No intuito de agilizar
os procedimentos, a reunião do sindicato com os
trabalhadores ocorreu em horário simultâneo à
sessão legislativa, no anfiteatro da Câmara.

PÁGs. 08 e 09

Aprovada Lei que determina fechamento do
comércio aos Domingos em Manhuaçu

Mesa Diretora Secretária Neura, Presidente
Renato e o vice presidente Flávio Elias

N

a sessão ordinária da Câmara M. de
Manhuaçu realizada nesta Quinta-feira,
13, foi aprovado o Projeto de Lei nº
072/2014 que trata do fechamento do comércio
aos Domingos. Após a análise das comissões e a
adição de emenda parlamentar, regulamentando
a vigência da Lei a partir de Janeiro de 2015, o
Projeto de autoria dos Vereadores Gilson César
da Costa (Gilsinho) e Fernando Gonçalves Lacerda (Fernando do Fórum) foi aprovado por
unanimidade, entre os presentes.

E
Fabíola

Raí
Zilu

Cake Boss

PÁGs. 08 e 09

Inscrições abertas para concurso
público da prefeitura de Manhuaçu

stão abertas as inscrições para o Concurso Público da Prefeitura de Manhuaçu.
Serão preenchidas 473 vagas, em diversos cargos, para os níveis fundamental, médio e
superior. Os salários variam entre R$ 730,00 e
R$ 2.925,73, conforme a função exercida e jornada desempenhada, variável de 20h a 44 horas
semanais. Confira a íntegra do edital - http://
www.agoraconsultoria.srv.br/v2/arquivos/anexos/ea3f6edad7f57fa6d23c508ae5bf6645.pdf

PÁG. 06
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EDITORIAL

Vale a pena ser
funcionário público?

É comum ouvir respostas extremas para esta pergunta, mas você sabe que
essas nem sempre são as melhores. Pensando nisso, decidimos comentar alguns
fatores que sempre são levados em consideração por quem vive esse dilema.
Estabilidade - É fato que um funcionário público dificilmente será demitido.
Exceto em caso de desonestidade comprovada, o emprego está garantido. Graças a essa estabilidade, é possível fazer planos de longo prazo como financiar
imóveis, viagens e a educação dos filhos. Por outro lado, os reajustes salariais
podem não acompanhar a dedicação do profissional, pois eles são muito dependentes das políticas do governo. O medo de perder a estabilidade pode levar
um indivíduo insatisfeito, com o salário ou com as atividades, a não buscar
outra atividade, como faria se estivesse na iniciativa privada. Essa frustração
profissional pode se refletir na vida pessoal e tornar a estabilidade uma vilã.
Qualidade de vida - Na iniciativa privada, a progressão profissional está
quase sempre associada à sobrecarga de trabalho, manutenção de relacionamentos pouco saudáveis e muita pressão psicológica. Ou seja, fatores que
comprometem a qualidade de vida de qualquer pessoa. É comum pensar que
no serviço público será diferente, mas não é o que acontece nos cargos mais
disputados. Os funcionários públicos com maiores salários têm, em geral,
grandes responsabilidades. Situações de pressão fazem parte da rotina de
auditores, fiscais e promotores. Poucos são os servidores que crescem na carreira trabalhando apenas 8 horas por dia e tirando duas férias por ano. Além
disso, assim como na iniciativa privada, os melhores profissionais acabam
assumindo o trabalho dos menos dedicados. Tendo, assim, sua qualidade de
vida bastante prejudicada.
Realização profissional - Como o governo é o responsável pela administração da sociedade, muitas das funções exercidas nos órgãos públicos são
burocráticas. Mas essas atividades também existem em empresas privadas e
há pessoas que se adaptam muito bem a essa dinâmica. Entretanto, a motivação para a carreira pública nem sempre está relacionada às atividades, o que
pode resultar em frustração profissional. No início, como tudo é novidade, o
indivíduo está empolgado e envolvido com o trabalho. Mas com o tempo, a
rotina burocrática pode trazer insatisfação, levando o profissional a buscar,
inclusive, outras alternativas. Enfim, se o seu perfil não for o mais adequado
para a carreira pública, não adianta insistir.
Por isso, antes de mergulhar num concurso
Fale com a redação
público, converse com alguns servidores
contato@jm1.com.br e fique sempre atento às oportunidades na
(33)3331-8409
iniciativa privada, na sua área de interesse.
Para muitos funcionários trabalhar em
prefeitura, mesmo ganhando um bom salário pode ser estressante, devido as
trocas de gestores e a falta de conhecimento administrativo de muitos que não
levam em conta o sucesso ou não, visto que as despesas por má gestão não são
pagas por eles, gerindo mal ou bem os salários dos executivos só crescem. São
por estas e outras que nem sempre vale a pena ser funcionário público. Desde
que o novo prefeito de Manhuaçu tomou posse que os funcionários tem se
preocupado com a falta de tranquilidade para trabalhar, além das dificuldades
que encontramos por falta de equipamentos adequados, ambiente de trabalho,
má remuneração, o prefeito vem tentando mudar a carga horária dos funcionários, com critério duvidoso beneficiando uns e prejudicando outros foi o que
ouvimos ontem na Câmara Municipal de Manhuaçu centenas de servidores
mobilizados e pronto para deflagrar uma greve geral, a princípio eles farão
um dia de paralisação nesta quarta-feira, 19, e se não houver acordo outras
medidas poderão ser adotada pela assembleia da categoria que não descartou
uma greve geral para garantir seus direitos.
"Quem quiser governar deve analisar estas duas regras de Platão: uma, ter
em vista apenas o bem público, sem se preocupar com a sua situação pessoal;
outra, estender suas preocupações do mesmo modo a todo o município, não
negligenciando uma parte para atender outra. Porque quem governa a prefeitura
é tutor que deve zelar pelo bem de seu pupilo e não o seu: aquele que protege
só uma parte dos cidadãos, sem se preocupar com os outros, induz na cidade
o mais maléfico dos flagelos, a desavença e a revolta."
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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”.
Grande repercussão do caso do juiz
Esse é um caso que veio a tona e quantos outros que
acontecem e não são divulgados, nossa justiça não tem
dado bons exemplos, para muitos funcionários das leis
eles estão acima de tudo se acham um “deus”. Parabéns
a OAB do Rio de janeiro - É lamentável que ainda exista
no nosso País esse tipo de "autoridade" que tem "complexo de Deus" e a síndrome do” você-sabe-com-quem-está-falando”. No caso desse juiz que se recusou a fazer o teste
do bafômetro quando foi parado numa blitz da Lei Seca no
Rio, dirigindo embriagado, sem documentos do veículo,
sem a carteira de motorista e com o carro sem as placas
identificadoras, ainda tem o agravante de que ele é reincidente nesse tipo de delito. E o pior é que ele contou com
o beneplácito de um desembargador que lhe deu ganho de
causa condenando a servidora do DETRAN, que estava
exercendo o restrito dever de cumprir as determinações
da Lei, a pagar-lhe uma indenização. É por essas e outras
que o nosso Judiciário perde a cada dia a credibilidade
indispensável a uma Instituição como essa, na oportunidade em que um desembargador dá ganho de ganho a um
infrator reincidente, num clássico caso de corporativismo.
E ainda tem essa advogada, ex-deputada e ex-mulher do
infrator que está enchendo blogs e portais com cartas em
defesa dele, forjando situações que não aconteceram segundo várias testemunhas. ISSO É UMA VERGONHA!!!
Felizmente ainda temos instituições como a OAB-RJ que
vai pedir o afastamento imediato do juiz João Carlos de
Souza Correa, que processou a agente de trânsito que o
parou em uma blitz da lei seca. E parabéns ao ministro
Ricardo Lewandowsky que externou a sua opinião de que
“JUIZ NÃO É DEUS”!

Roberto Freire diz que PT é
capitalista, não comunista. Direita
e esquerda no Brasil
No Brasil, os conceitos de direita e
esquerda se encontram cada vez mais
embaralhados. Um
dos motivos é que
a esquerda monopolizou as virtudes
por décadas em seus
discursos. Logo, se
o PT, claramente de
esquerda, chega ao poder e surgem inúmeros casos de corrupção, então ele só pode ser de direita! Ao menos assim
“pensam” muitos por aí…
Como tudo aquilo que é associado a fins nobres e puros
é automaticamente visto como bandeira de esquerda em
nosso país, já que apenas esquerdistas se preocupariam
com os mais pobres (até parece), e direita é vista como
coisa de regime militar, ninguém tem coragem de se assumir de direita e condenar a esquerda. Resumo: temos uma
hegemonia de esquerda na política, e o PFL até decidiu
tirar o liberal do nome.
Quando afirmo o óbvio – que o PSDB é um partido social-democrata e, portanto, de esquerda – uma ala esquerdista fica em polvorosa. É que, para eles, os tucanos seriam
“neoliberais” de ultra-direita (risos). Não são. O PSDB é
apenas uma esquerda bem mais civilizada do que o PT e
companhia (PSOL, PSTU, PCdoB, PCO), nos moldes da
social-democracia europeia. Ainda assim, esquerda.

Cadê o dinheiro roubado?
Agora livres, leves e soltos, José Genoino, José Dirceu,
Delúbio Soares e Valdemar Costa Neto não deveriam pregar o olho, caso temessem a lei: o inciso 4 do artigo 33

do Código Penal condiciona a progressão da pena à reparação do dano ou devolução do ilícito: R$ 141 milhões,
segundo a ação penal do “mensalão”. Só pagaram multas
e ganharam prisão domiciliar. O dinheiro roubado? Ninguém sabe, ninguém viu. Saiu barato Genoino, Dirceu e
Delúbio pagaram R$2,5 milhões de multas aplicadas pelo
Supremo, a maior parte na base de “vaquinha da companherada”. Pagou, saiu e agora o ex-presidente da Câmara
dos Deputados João Paulo Cunha ainda está preso por não
haver pago os R$ 536,4 mil da multa a ele atribuída.

Defesa Civil inicia limpeza das palmeiras
Por três vezes o
povo reclamou do
perigo das folhas
das palmeiras cair
em pedestre, como
já aconteceu sem
muita
gravidade.
Agradecemos e parabenizamos o poder público por esta
iniciativa, através de uma empresa especializada, está fazendo o trabalho em toda a cidade. Depois de realizar todo
o plano de ação, a Coordenadoria Municipal de Defesa
Civil (COMDEC) iniciou dia 10, a limpeza das grandiosas
palmeiras, que estão nas Praças Dr. Cesar Leite, Cordovil
Pinto Coelho, Cinco de Novembro e ao lado da BR- 262.
O trabalho está sendo executado por uma empresa com
experiência, visto que, as árvores são muito altas e com
cachos, que também serão removidos juntamente com as
folhas enormes. Por diversas vezes já desprenderam, caíram sobre pessoas que passavam pelo local que, por sorte
dos incidentes ocorridos, não feriu ninguém.
Segundo Vininha Nacif o trabalho será realizado em todos os locais, onde existam palmeiras. A partir de agora,
a limpeza será feita duas ou três vezes ao ano como medida de segurança. Para que as ações sejam realizadas, o
Governo Municipal, através da Secretaria Municipal de
Obras e a Defesa Civil estarão com a atenção voltada para
esse fim, onde o Poder Público estará fazendo sua parte,
possibilitando que as pessoas tenham mais segurança.

A política e o jeitinho brasileiro
O ministro da Casa Civil, Aloizio Mercadante, afirmou
ontem que o governo não fechará o ano com déficit e que
acredita na aprovação do projeto do governo que retira o
limite de descontos para o cálculo da meta do superávit
primário – economia para pagar os juros da dívida pública
–, estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO2014). Mercadante participou da reunião da Bancada do
PT na Câmara e fez uma avaliação da conjuntura econômica mundial. “É um cenário de muitos desafios, mas o
Brasil já fez a sua opção política, e o governo vai manter
a sua trajetória de investimentos e de desoneração de setores importantes da nossa economia”.

Alô prefeitura veja o que dizem por aí
Alô SAAE, SAMAL,
Prefeitura de Manhuaçu (MG), escadaria que
leva ao ESF (postinho
de saúde do bairro N.
Sra Aparecida) esta
abandonada há algum
tempo e com as recentes
chuvas a coisa se agravou, além do mato que
tomou conta deste lote da prefeitura, temos agora uma
enorme cratera que abriu no meio da escada (escada esta
que por várias vezes o SAAE e o SAMAL esteve mexendo
pois toda vez que chove entra água no prédio do lado),
chegou a hora de arrumar pra valer

Minas Comunica II disponibiliza telefonia móvel para mais 170 distritos

O programa Minas
Comunica II já levou
o sinal de telefonia
celular a 175 distritos
de Minas Gerais e a
previsão é que, até o
final do ano, outros
171 contarão com
esse serviço, somando 346. Esses distritos, distribuídos em todas as regiões do Estado, representam 50% das localidades que serão beneficiadas pelo
projeto do Governo de Minas.

Violência custou 5,4% do PIB
em 2013, mostra Anuário de
Segurança Pública
Agência Brasil: A violência gerou ao Brasil um custo
de R$ 258 bilhões, em 2013, o que representa 5,4% do
Produto Interno Bruto (PIB). Os dados são da oitava edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, produzido pela organização não governamental Fórum Brasileiro
de Segurança Pública (FBSP). A maior parte do valor está
relacionada ao custo social da violência – que inclui despesas com mortes e gastos com saúde – um total de R$
192 bilhões no ano passado. No Brasil, seis pessoas são
mortas diariamente por policiais, mostra Anuário
O cálculo do custo da violência reúne também os gastos
com prisões e unidades de medida socioeducativas (R$
4,9 bilhões) e com segurança pública (R$ 61,1 bilhões).
Considerando as despesas da União, dos estados e dos
municípios, houve um incremento de 8,65% em relação
ao ano anterior. A conclusão do FBSP é que as despesas da
área de segurança pública são mal administradas. De acordo com a organização, o Brasil gasta três vezes mais com
os problemas gerados em decorrência de ineficiências de
segurança, do que com a pasta em si. Apesar de o valor
absoluto gasto com segurança pública ser maior do que
em 2012, houve retração quando analisado o percentual
do PIB destinado à pasta. Foi fixado 1,28% do orçamento
em 2012 ante 1,26% em 2013. O volume é maior do que
o verificado nos Estados Unidos (1,02%) e equivalente ao
que é destinado aos 27 países que integram da União Europeia (1,3%). “Contudo, os resultados obtidos por aqui
estão muito longe dos registrados nesses países”, assinala
o documento. São Paulo foi o estado que destinou mais
recursos ao setor, totalizando R$ 9,27 bilhões. Esse volume é 7,29% superior a 2012. O montante também é maior
(12,11%) que o investido pela União (R$ 8,27 milhões).
Em 2012, o governo federal gastou R$ 7,88 bilhões com a
pasta. Em seguida, estão os gastos com segurança pública
no Rio de Janeiro, um total de R$ 7,03 bilhões. Houve um
crescimento de 24,75% em relação aos R$ 5,64 bilhões
gastos no ano anterior.

U

m chega aos 2,51 metros, o outro não passa dos 54,6 centímetros: o homem mais alto do mundo, o turco Sultan
Kösen, encontrou-se, na quinta-feira 13 de novembro,
com o menor, o nepalês Chandra Bahadur Dangi.
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DENGUE: MANHUAÇU APRESENTA
ÍNDICE DE INFESTAÇÃO BAIXO

"A legislação processual penal brasileira é, para dizer pouco, retrógrada e ineficiente"
do ministro-chefe da Controladoria-Geral da União (CGU), Jorge Hage, que comanda o órgão responsável pela fiscalização de fraudes no uso do dinheiro público e pelo desenvolvimento de mecanismos de prevenção à corrupção).

EMPREITEIRO DO PETROLÃO É
VELHO CONHECIDO DA PF
O presidente da empreiteira OAS, José Aldemário Pinheiro Filho,
é velho conhecido das páginas policiais: foi citado pelo Ministério
Público em 2012 como um dos acusados de desvio de dinheiro
na construção da Av. Jornalista Roberto Marinho, na gestão de
Paulo Maluf na prefeitura de São Paulo. Junto a diretores da OAS
e da Mendes Júnior, ele foi acusado de pagar R$ 22 milhões em
propinas ao ex-prefeito.
DINHEIRODUTO BILIONÁRIO LIGA O PT A EMPREITEIRAS
Além dos quase R$ 60 bilhões em contratos com a Petrobras,
desde a gestão Lula, outras áreas do governo despejaram R$ 11,5
bilhões nas empreiteiras enroladas no Petrolão. Só o governo Dilma pagou R$ 6,045 bilhões a empreiteiras acusadas de subornar
políticos, sobretudo do PT. Investigada na Operação Lava Jato, a
Odebrecht é a mais beneficiada, inclusive pelo suspeitíssimo esquema de financiamento do BNDES para obras no exterior, como
os R$ 2,5 bilhões do porto de Mariel (Cuba).
JOGADA ENGENHOSA
O BNDES financia obras no exterior, geralmente em ditaduras que
não têm órgãos de controle. E o dinheiro é pago às empreiteiras
no Brasil.

ACORDO GARANTE VITAL NO TCU E CARDOZO NO STF
O PMDB do senador Renan Calheiros (AL) resolveu apadrinhar a indicação de Vital do Rêgo (PB),
presidente da CPI e da CPMI da Petrobras, ao
cargo vitalício de ministro do Tribunal de Contas
da União (TCU). Em contrapartida, o PMDB oferece a aprovação rápida da indicação do ministro
José Eduardo Cardozo (Justiça) para a vaga de
Joaquim Barbosa no Supremo Tribunal Federal.
E tudo fica dominado.
QUE VERGONHA…
No TCU, Vital do Rêgo, pretende substituir o ministro José Jorge,
que apurou o roubo de R$ 3 bilhões na estatal Petrobras.
PIZZAIOLO
Assim como nas CPIs que preside, Vital do Rêgo, engavetador-geral do Petrolão, promete ao Planalto especializar-se em receitas de pizza.
TOME TENTO
Amigos de Vital do Rêgo temem que ele se empenhe de tal forma
em sepultar o escândalo que acabe contaminado pelo Petrolão.

SAQUE IMPARÁVEL

BATMAN ERA SÓ O ROBIN

O financiamento no exterior consagra o “crime perfeito”: as obras
são sem licitação, sem TCU ou Ministério Público, sem licença do
Senado.

No STF, a toga de Joaquim Barbosa rendeu a ele o apelido “Batman”, mas depois da corajosa atuação do juiz Sérgio Moro, herói
da Lava Jato, o ex-presidente do STF está mais para o coadjuvante “Robin”.

O CRIME PERFEITO
O financiamento do BNDES decorre de acordos bilaterais, e órgãos de controle brasileiros não têm prerrogativa para agir em
outros países.
QUASE R$ 1 BI
Também enrolada no Petrolão, a Mendes Junior é a segunda na
lista que mais levou grana do governo Dilma. Seu vice-presidente
está preso.
FIM DAS DOAÇÕES

A FILA ANDA
Uma vez presos os executivos de grandes empreiteiras ligadas
à Petrobras, o líder do PPS, Rubens Bueno (PR), acredita que
os próximos desdobramentos da operação Lava Jato envolverão
políticos.
PERGUNTA EM MANDARIM
Se a China chamou o caso do servidor público que tinha 37kg de
ouro em casa de “pequeno funcionário, corrupção gigante”, o que
diria dos dirigentes de empreiteiras do Petrolão antes de mandá-los ao paredão?

O juiz Marlon Reis, criador da Lei da Ficha Limpa, está empenhado em um projeto popular proibindo doações empresariais para
campanhas.

HOMEM A HOMEM
O senador Aécio Neves (PSDB-MG) vai esperar a reforma ministerial para montar o seu
gabinete paralelo, que vai monitorar minuciosamente as contas e as decisões do governo
até seu final, em 2018.

TEMER CHANCELER
Há torcida no Itamaraty para que o próximo Ministro das Relações
Exteriores seja ninguém menos que o vice-presidente Michel Temer. Os diplomatas veem nele duas qualidades para resgatar o
prestígio da instituição: solidez intelectual e prestígio político junto
a Dilma.
SIMPATIA E ERUDIÇÃO
Em seus contatos com chefes de Estado e chanceleres estrangeiros, Michel Temer sempre impressionou pela simpatia, erudição e
sentido prático, além do contato fluido com Dilma, que aprendeu
a respeitá-lo.
VAI SOZINHA
Cada vez mais sem clima no PT, a senadora Marta Suplicy (SP)
poderá aceitar o convite de Michel Temer para se filiar ao PMDB,
mas irá só ela. Seus aliados petistas continuarão agarrados às
atuais boquinhas.
ADEUS, MUNDO
Com os presidentes das grandes empreiteiras presos pela Polícia
Federal, quem vai fornecer jatinhos das viagens de negócios de
Lula?
‘HABITUÊ’
Outro empreiteiro cuja prisão foi decretada na Lava Jato, Dalton
Avancini (Camargo Corrêa) estava enrolado no caso Senasa, em
2011.
PROCESSO ABERTO
O caso Senasa motivou prisões de 11 pessoas por corrupção em
contratos na Senasa em Campinas. Até o então prefeito foi cassado.

QUEDA DE BRAÇO
José Sarney espera emplacar o deputado Gastão Vieira (MA) de
volta ao comando do Ministério do Turismo. Já o senador Renan
Calheiros (AL) deseja a manutenção do atual ministro, Vinicius Lages.
PENSANDO BEM…
…a Petrobras apresentar balanço sem aval da auditoria equivale a
aumentar o condomínio do prédio com o síndico preso.

Poder sem Pudor
CAVALARIA DO GENERAL
Victorino Freire visitou
o general Eurico Gaspar
Dutra, no Rio de Janeiro,
na sua permanente conspiração para derrubar o
presidente João Goulart.
- Assis Brasil diz que
tem as divisões de Cavalaria para pegar e rasgar
qualquer um… – disse
Freire, preocupado.
- Divisão de Cavalaria do Assis Brasil? Só se for de Cavalo Branco…
Dutra se referia, maldoso, à marca do uísque favorito do
general que chefiava a Casa Militar de Jango.

Levantamento Rápido do Índice de Infestação pelo Aedes aegypti (LIRAa) revela
que município tem 0,5% de infestação

O

Levantamento
Rápido
do Índice de
Infestação pelo
Aedes aegypti (LIRAa) de
outubro deste ano revela
que Manhuaçu
está com índice satisfatório,
com 0,5%. A
informação é
da Vigilância
Ambiental,
departamento
ligado à Secretaria de Saúde.
De acordo com
a coordenadora Coordenadora da Vigilância Ambiental,
Emilce Estanislau Muniz
Emilce Estanislau Muniz,
apesar de o ínque ainda tem muita gente
dice ser considerado baixo, sem colaborar com a solué necessário que a popula- ção para este problema. Enção continue em alerta.
contramos focos dentro de
"Estamos em um momen- calhas, vaso de plantas, rato tranquilo. As chuvas co- los e até mesmo em barris",
meçaram agora e o calor ain- lamentou Emilce.
da não está intenso como no
A coordenadora da Viverão, ou seja, as condições gilância Ambiental pede
climáticas não favorecem a colaboração das pessoas
tanto para uma maior infes- quanto à manutenção limpa
tação do mosquito transmis- do seu espaço domiciliar e
sor tanto da Dengue, quando reitera que o trabalho do sedo Chikungunya. Somente tor é constante. "Infelizmenno primeiro LIRAa de 2015, te, no último levantamento
que é realizado no início do que fizemos encontramos
ano, é que teremos a real índice de pendência supenoção de como estamos li- rior a 40%, ou seja, quase
dando com esses problemas. a metade das casas estavam
Ainda assim, não podemos fechadas quando os agendeixar que a situação fique tes de saúde passaram para
complicada para somente averiguar o espaço e fazer o
depois tomarmos medidas". tratamento adequado. Muita
O município de Manhua- gente acha que está sendo
çu é dividido em quatro incomodada, mas tenho cerextratos: três na sede e um teza de que o incômodo será
em Vilanova, que é o maior ainda maior caso alguém da
distrito. Dentro da cidade, família, ou o própria pessoa,
todos os bairros são levan- seja acometida tanto pela
tados. Pelo menos 1.800 re- Dengue, quanto o Chikunsidências foram checadas na gunya. Essa luta é de todos.
pesquisa. "O levantamento Precisamos nos unir para
aponta ainda que a maioria acabar com este problema",
dos focos estão sendo en- concluiu.
contrado dentro dos domiSecretaria de Comunicílios. Isso significa dizer cação Social de Manhuaçu
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INSCRIÇÕES ABERTAS PARA CONCURSO
PÚBLICO DA PREFEITURA DE MANHUAÇU

Serão preenchidas 473 vagas para os níveis fundamental,
médio e superior. Salários chegam a R$ 2.925,73.
Inscrições seguem até o dia 13 de janeiro de 2015.

E

stão abertas as inscrições para o Concurso
Público da Prefeitura de Manhuaçu. Serão preenchidas 473 vagas, em diversos
cargos, para os níveis fundamental, médio e
superior. Os salários variam entre R$ 730,00 e
R$ 2.925,73, conforme a função exercida e jornada desempenhada, variável de 20h a 44 horas
semanais.
INSCRIÇÕES: As inscrições devem ser realizadas de 13 de janeiro de 2015 a 11 de fevereiro de 2015, pelo site da organizadora do
certame, www.agoraconsultoria.srv.br, ou no
Centro Cultural Herve Cordovil, situado na Rua
Monsenhor Gonzalez, nº 484, Centro, Manhuaçu - MG, com o recolhimento das taxas que vão
de R$ 51 a R$ 100.
Os candidatos inscritos serão submetidos à
Provas Objetiva, Prática e de Títulos, conforme
o método de avaliação adotado por cada certame,
sendo que o resultado final será válido por um
ano, podendo ser prorrogado por igual período.
CARGOS: Os cargos a serem preenchidos
são os descritos a seguir, conforme o nível de
escolaridade exigido:
Nível Fundamental: Assistente Administrativo (8); Auxiliar de Cuidador Social (2); Auxiliar de Enfermagem (23); Cuidador Social (4);
Fiscal de Obras (3); Mecânico de Máquinas Pesadas (1); Monitor Social (6); Oficial de Obras
nas funções de Bombeiro (1), Carpinteiro (1);
Eletricista (2); Pedreiro (5); Pintor (2); Calceteiro (3); Oficial Soldador (1); Oficial Torneiro
Mecânico (1); Agente de Serviço Público para
as funções de Ajudante de Pedreiro (4), Auxiliar
de Serviços Gerais (8), Coveiro (8) e Vigia (20);
Motorista (5); Operador de Máquinas Leves (2);
Operador de Máquinas Pesadas (5); Servente

Escolar (15);
Nível Médio: Agente Fiscal de Saúde (3);
Atendente de Biblioteca (2); Auxiliar de Biblioteca/ Secretaria (3); Escriturário (3); Fiscal Tributário (2); Monitor (120); Secretário Escolar
(1); Técnico em Enfermagem (4), Técnico em
Raio X (2) e Técnico em Informática (16);
Nível Superior: Assistente Social (3); Bioquímico/ Farmacêutico (1); Enfermeiro (3);
Engenheiro Civil (2); Fisioterapeuta (6); Fonoaudiólogo (1); Médicos Cardiologista (1), Clínico Geral (2), Geriatra (1), Ginecologista (1),
Ortopedista (2), Pediatra (2), Psiquiatra (1), Radiologista (1) e Reumatologista (1); Médico-veterinário (2); Nutricionista (3); Pedagogo (5);
Psicólogo (4); Professor II nas áreas de Ciências
(1), Educação Física (1), Ensino Religioso (1),
Geografia (1), História (1), Inglês (1), Matemática (1), e Português (2); Pedagogia, Normal Superior, Normal Nível Médio: Professor I (100).
Confira a íntegra do edital - http://www.
agoraconsultoria.srv.br/v2/arquivos/anexos/
ea3f6edad7f57fa6d23c508ae5bf6645.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CONCEIÇÃO DE IPANEMA - mg
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE LEILÃO Nº. 0001/2014, PA: 0040-004-0001/2014. A Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – MG torna público, que aos dias 12.12.2014,
as 09h00min, será levado a Leilão para qualquer interessado que possa participar,
sendo os bens:
01 MOTONIVELADORA marca Huber Warco, modelo 10 D, série 10 DM – 3152
motor Mercedes Bens OM-326913/84, equipada com seis pneus13. 00+24 cabine
aberta, freio nas quatro rodas traseiras. 01 FIAT UNO MIELE SX YOUNG, COMBUSTÍVEL: GASOLINA ANO E MODELO: 1997/1998, DE COR: VERMELHA ,
COM 05 LUGARES, 058CV, PLACA: GUK - 1519, CHASSI:9BD146058V5956620
, RENAVAM: 685988490.01 MICROÔNIBUS, COMBUSTIVEL DIESEL, MARCA/
MODELO: M. BENS/LO 814, ANO: 2000, MOD. 2000, COR: VERDE, CHASSI:
9BM688176YB234595, RENAVAM: 74G384059, PLACA: GXA-4717. 01 GOL
1.000 GIV, COMBUSTIVEL; ALCOOL/GASOLINA, ANO: 2010/2011, COR: CINZA,
CHASSI: 9BWAA05W6BP000857, RENVAM; 213097648. PLACA; HLF-3116. 01
FIAT/UNO MILLE WAY ECON, COMBUSTÍVEL: ALC/GAS. ANO: 2010/2010, COR:
BRANCA, CHASSI: 9BD15844AA6435974 E RENAVAM: 00213094673. PLACA:
HLF-3117. 01 FIAT PÁLIO WK ADVEN. FLEX, COMBUSTÍVEL: ALC/GASOL.
ANO: 2009/2010, COR: VERDE, CHASSI: 9BD17309TA42765662, RENAVAM:
00139452753, PLACA: HLF-0354. 01 FIAT DUCATO M RONTAM AMB. COMBUSTÍVEL: DIESEL, ANO: 2005/2005, COR: BRANCA, CHASSI: 93W231H2151022263,
RENAVAM: 00852048815, PLACA: HMG-4119.01PEUGEOT/BOXER FURG
CUR. COMBUSTÍVEL: DIESEL, ANO: 2004/2004, COR: BRANCA, CHASSI:
936231BB241014172, RENAVAM; 00829315756. PLACA: KAF-3957.
Local do Leilão e para visitação: Quadra Poliesportiva, Av. Geraldo de Barros,
Sn. (Próximo á oficina do Luiz Carlos), em Conceição de Ipanema – MG. O horário
para visitas será o mesmo descrito abaixo. O Edital completo encontra-se a disposição dos interessados no Departamento de Materiais e Serviços da Prefeitura
Municipal, informações com membros da CPL,TEL. (33)3317-1211, no horário de
08:00 as 11:00h, e de 13:00 ás 16:00h.
Conceição de Ipanema – Minas Gerais, em 14 de novembro 2014.
Willfried Saar
Prefeito Municipal

Secretário de agricultura participa
de Congresso Brasileiro do Café

C

om marca registrada e
conquistas alcançadas
nas pesquisas cafeeiras,
a cidade de Serra Negra (SP)
sediou, no final de outubro,
a 40º edição do Congresso
Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras. Para celebrar o tradicional evento, pesquisadores
e representantes de empresas,
institutos e universidades reuniram-se para discutir avanços
no setor cafeeiro e a melhor
forma para superar desafios e
carência de recursos.
A organização do congresso preparou uma edição
histórica, tendo sob temática principal, os 40 anos de
tecnologias para o café e as
possíveis melhorias para o
produto, dando continuidade
ao trabalho de reunir e ainda
divulgar os últimos resultados das pesquisas cafeeiras.
Cerca de 10 mil pesquisas
foram difundidas, com debates e conclusões úteis para a
melhoria da cafeicultura brasileira.
Realizado pela Fundação
PROCAFÉ, com apoio do
Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, universidades, empresas de pesquisas, Sebrae - MG, Senai
- MG, CNA, CNC, ABICS,
ABIC CECAFÉ, Empresas
de Insumo e Maquinários,
o Congresso Brasileiro de
Pesquisas Cafeeiras é uma
referência para as discussões,
bem como a ampliação de
idéias para se trabalhar uma
política sólida para a cafeicultura.
Para os participantes do
congresso, os técnicos-pesquisadores das mais variadas
Instituições do País, de empresas, institutos e universidades apresentaram suas
experiências, bem como a
liderança de produtores, integrando a apresentação e a difusão das novas tecnologias.
De acordo com o secretário Municipal de Agricultura,
Sandro Tavares, as palestras
tiveram como foco principal
a conjuntura cafeeira, sessões
de apresentações de trabalhos
de pesquisa, com exposição
oral de 105 trabalhos, mais
3 seminários, nos quais nove
técnicos renomados atuaram
na coordenação e realização

de palestras. “Os seminários
versaram sobre problemas e
soluções para a cafeicultura
de montanha, equilíbrio na
nutrição de cafeeiros e irrigação suplementar em cafezais.
No encerramento, que aconteceu no dia 31 de outubro
houve um dia de campo na
fazenda Boa Esperança”, explica o secretário Municipal
de Agricultura.
Ao retornar à Manhuaçu,
Sandro Tavares disse que o
otimismo é crescente junto
aos cafeicultores que estão

Agora em Lajinha!

Festas

unidos, acompanhando a
tecnologia, aplicando nas lavouras e se empenhando para
que as autoridades do setor
passem a enxergar com bons
olhos a cafeicultura. Tavares
ressalta ainda que o 40º Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras serviu para o
fortalecimento do trabalho,
incentivo aos produtores para
acreditarem na conquista de
mercado e uma venda compensatória do produto.
Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu

ACADEMIA
KOMEIKAN

Rua Vicente de
Paula Reis, 23
Bairro São Jorge
(ao lado da Retífica)
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EE Maria de Lucca inova com o Programa
‘Reinventando o Ensino Médio’ e empresas juniores

U

ma das escolas pioneiras na implantação
do Programa Reinventando o Ensino Médio,
no Estado de Minas Gerais,
a EE Maria de Lucca Pinto
Coelho tem se destacado com
a execução de atividades bem
sucedidas com os estudantes,
no decorrer deste ano letivo
de 2014.
Empresas júniores: Entre
as ações consolidadas está
a implantação de empresas
juniores. Em um dos empreendimentos, os alunos aprenderam a fabricar sabão ecológico, e, agora, aprofundam
seus conhecimentos sobre gerenciamento e marketing, para
a venda daquilo que é produzido. Outra inovação foi a empresa júnior de multisserviços
de informática – conexão TI.
Professora Alessandra Nery,
juntamente com os colegas
Ronisvaldo Henrique Moreira
e Ricardo Ker Elias, incentivadores destes trabalhos, fizeram
excelente avaliação dos proje-

tos, elogiando o entusiasmo e
organização dos estudantes.
Os alunos e a comunidade
são mobilizados para a coleta
de óleo de cozinha usado, para
encaminhamento à empresa
júnior - instalada na escola que fabrica e comercializa sabão ecológico. “Estamos formando uma associação de pais
e mães que irão administrar a
venda desse produto, gerando
renda e conscientização ambiental. É nossa proposta que
os alunos de outras escolas
repassem este conhecimento
para a instituição em que estudam e ali desenvolvam também estas ideias”, analisou o
diretor Marcelo Mendes.
Workshop: Outro destaque
foi a recente realização de
workshop na própria instituição de ensino, com a exposição de trabalhos, cursos
e pesquisas diversas, evidenciando uma formação mais
abrangente destes alunos em
relação ao mercado e a realidade regional, em compara-

ção ao que tradicionalmente
era estabelecido para o 2º
grau. Também participaram
as escolas EE de Manhuaçu,
EE Carlos Nogueira da Gama
(Reduto), EE. Dr. Eloy Werner (Realeza / Manhuaçu),
EE São Vicente de Paulo, EE
Ana Mendes Pereira Dutra
(São Pedro do Avaí/ Manhuaçu) e EE Antônio Wellerson.
Durante o evento, os alunos tiveram acesso aos cursos de ‘Ambientes de Redes Sociais’, ‘Aplicativos’,
‘Multimeios’, ‘Ambiente e
Segurança de Sistemas Operacionais’ e ‘Energias Renováveis’. O Vereador Eli de
Abreu, conhecido por seu
trabalho em escolas de Manhuaçu, acompanha estas atividades realizadas pelos estudantes e seus efeitos positivos
para a sociedade.
O Diretor da EE Maria de
Lucca Pinto Coelho, Marcelo
de Carvalho Mendes, pontuou
que a proposta principal foi
incentivar o aluno a pesquisar

Diretoria Executiva da
Agência de desenvolvimento Regional do Circuito Turístico Pico da Bandeira, prefeitos, conselheiros
e empreendedores estiveram
reunidos dia 14 de novembro
as 13 horas no Centro Cultural
Herve Cordovil, Rua: Monsenhor Gonzalez, 484 - Centro –
Manhuaçu, tratando de assuntos ligados ao turismo.
Pauta discutida: - Cursos
de Capacitação – SENAR,
Fechamento do Planejamento
Estratégico 2015/2018, Aprovação do Relatório de Atividades Desenvolvidas em 2014,
Aprovação do Plano de Ações
2015, Comissões de Trabalho.
Dentre os presentes, destacamos o Prefeito de Manhuaçu Nailton Heringer, Prefeito
de Alto Caparaó José Gomes,
Prefeito Daniel Guimarães
Sathler Prefeito de Alto Jequitibá, Prefeita Darci Braga Manhumirim, Marinalva Prefeita
de Simonésia, Secretária de
Cultura de Manhuaçu Mariza
Helena Klein, Maria Aparecida Sales Franco, Vanderlan de
Souza Salles, Francisco José
Melo da Silva Gestor.

Prefeito de Alto Caparaó José
Gomes Monteiro
pós a reunião nossa reportagem ouviu o prefeito José
Gomes Monteiro de Alto Caparaó. Segundo o prefeito a reunião foi
muito importante e todos devem ser
persistentes porque a região é rica com
um potencial turístico enorme, sendo
o café o produto principal que move a
região, “o turismo nós podemos incentivá-lo e para isto estamos aqui nesta
reunião e cada dia que passa tentamos mais recursos, mais
atrativos para trazer o turista para a nossa região pois viver da
monocultura é muito difícil, um ano produz muito no outro
menos, um ano tem preço bom no outro não mais, temos que
diversificar trazer o turista para o nossa região, isso vai gerar
economia, emprego para nossa região, penso ser isto muito
importante”. Diz o prefeito
É o que buscam todos os prefeitos da região, sabendo que
sozinho a tarefa é mais pesada, a partir da posse dos novos
prefeitos em 2012, começou a ganhar força essa ideia e houve
algumas reuniões neste sentido e o movimento caminha juntos com o propósito de união em busca de melhores oportunidades que venham beneficiar toda a região. “Esta é a ideia,
acho que tudo nesta vida é união, uma pessoa sozinho é muito
limitado, mas como nós estamos aqui hoje nosso circuito são
17 municípios então trabalhando unido nós podemos trazer
muitos benefícios para a nossa região, desenvolvimento para
o nosso povo, nós já temos o nosso pico da bandeira que é o
ponto de referência da região, temos hoje o melhor café do
Brasil por sinal, meu sobrinho Cleiton da Rosa Monteiro de
Alto Caparaó ganhou como melhor café do Brasil, e foram
dois anos, ano passado ele ficou em segundo lugar e este ano
ele ficou em primeiro lugar, mas nós temos o turismo o pico
mais bonito do Brasil, temos o melhor café do Brasil, o clima
muito bom, temos que trabalhar unidos para poder desenvolver a nossa região. Disse o prefeito José Gomes

nas mídias as inovações que
podem ser aplicadas no dia-a-dia. “Nosso alvo principal
foram os alunos de outras escolas, inclusive no entorno de
Manhuaçu, que também implantaram o Projeto, e, hoje,
têm uma visão prática daquilo
a respeito da realidade e as
novas possibilidades oferecidas na atualidade. Com isto, o
jovem tem condições de saber
do que ele gosta mais, e, a partir daí, reconhecer oportunidades de trabalho e investir”,
comentou.
A direção da instituição
considera que o Programa Reinventando o Ensino
Médio tem sido muito bem
sucedido no educandário.
“A escola abraçou o projeto
Reinventando o Ensino Médio. Os professores aderiram
de forma muito eficiente e,
hoje, procuramos passar todos os nossos conhecimentos
para os alunos e para a comunidade”, finalizou o diretor.
(Thomaz Júnior)

Ao centro, o Vereador Eli de Abreu, ladeado por membros da
direção, coordenação e professores das escolas participantes, durante o workshop.

Fábrica de sabão ecológico é realidade na EE Maria de Lucca
Pinto Coelho. A empresa júnior incentiva a consciência ambiental e pesquisas sobre gestão e marketing.

Circuito Turístico Pico da Bandeira em Manhuaçu
A
N
A
Prefeito de Manhuaçu Nailton Heringer
ós entendemos que as reuniões com a participação dos nossos secretários de turismo, cultura,
junto com os prefeitos elas trazem dimensão
maior e aqui nós estamos tratando hoje de projetos de
alto nível, como a questão deste armazém para divulgar
a região toda, como a questão dos acessos, a busca junto
ao governo de que ele possa de fato terminar a obra do
aeroporto, já que nós pedimos, já foi feito todo o processo inclusive licitatório e nós estamos aguardando do
governo à construção porque vai facilitar mais e como
fazemos outras atividades, outras inserções para trazer
o turista, inclusive esta cooperação internacional entre
municípios que a gente trouxe uma ideia aqui, isto tem
dado certo em outros lugares especialmente na Bahia.
Para que nós possamos cooperar com outros países onde
eles trazem recursos, onde eles conhecem a nossa região, vem caravanas aqui enfim o mundo tem investido
muito em alimento e nós temos o alimento de altíssimo
valor que é o café e que nós somos campeões em café de
alto nível, de qualidade, cafés gourmets, cafés especiais
tanto é que cada vez mais nós somos entusiasmados
com isto já visto que, só no nosso segundo concurso de
café que realizamos agora neste ano teve 100 amostras
de cafés, isto é sinal de que o produtor está produzindo café de qualidade, e trazer isto, mostrar para ele esta
economia que nós temos, ele precisa deste café e nós
enquanto isto trazemos ele para conhecer as nossas belezas, fazemos um intercambio turístico e de produção
de alimentos e é claro que eu estou falando de café, em
torno do Alto Caparaó, somos 17 municípios e muitos
deles são especialistas em leite e outras atividades e ai
sim nós teremos condição de crescer cada dia mais.
O desenvolvimento está interligado quando você divulga o Pico da Bandeira, você divulga toda a região, porque
o turista não vai só ao pico da bandeira, ele tem que passar
por algum caminho e a porta de entrada melhor de visitação é Manhuaçu por ter aqui duas das principais BR a 116

e a 262. “Manhuaçu tem o privilégio de fazer o entroncamento da BR
116 com a 262, somos o município
com maior infraestrutura em hotéis,
bares, restaurantes e diversões, então nós ganhamos muito com isto,
além de divulgarmos tenho dito
para todo lado que se você quiser
conhecer a suíça brasileira conheça Alto Caparaó e seu entorno, eu
conheço a suíça ela não é mais bela
que a nossa, apenas, mais bem cuidada e mais divulgada, então nós precisamos aprender
com isto”. Explica o prefeito Nailton.
Segundo Nailton a maioria das pessoas da região e
os mineiros que passam pela BR para ir para praia não
conhece o Parque Nacional do Caparaó, coisa que chega impressionar, lideranças que nunca foram conhecer
o vale verde, conhecer as cachoeiras e nunca toparam
ir pelo menos até ao terreirão, “vá conhecer o nascer do
sol, eu já fui duas vezes, fora as vezes que eu fui até o
terreirão, as pessoas devem ir conhecer as beleza que
temos aqui, inclusive as geadas que tem lá na época do
frio”. Disse o prefeito
Falando sobre desenvolvimento Nailton explica que
ninguém cresce sozinho, isso é feito por toda a região,
ela crescendo todos crescem, “nós temos diversidades,
belezas, culturas e olha como nós somos diversos nós
temos suíço, italiano, alemães, libaneses, portugueses,
turcos nós temos pessoas de n países enfim muita gente
nesta região, temos esta cultura fantástica e nós misturamos tudo isto dentro de um complexo muito importante
um ponto mais visível, mais visitado do pais inteiro é o
pico da bandeira, tanto é que ele tem 2 entradas oficiais
uma pelo Espírito Santo e outra por Minas Gerais que é
a nossa e nós queremos que ele seja visitado de preferência, você que mora no Espírito Santo, visite através
de Minas”. Conclama Nailton Heringer.
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Aprovada Lei que determina fechamento d

N

a sessão ordinária
da Câmara M. de
Manhuaçu realizada
nesta Quinta-feira, 13, foi
aprovado o Projeto de Lei
nº 072/2014 que trata do fechamento do comércio aos
Domingos. Após a análise
das comissões e a adição de
emenda parlamentar, regulamentando a vigência da Lei
a partir de Janeiro de 2015, o
Projeto de autoria dos Vereadores Gilson César da Costa
(Gilsinho) e Fernando Gonçalves Lacerda (Fernando do
Fórum) foi aprovado por una-

nimidade, entre os presentes.
Em razão da ausência justificada do Presidente Maurício
de Oliveira Júnior, exerceu
interinamente a presidência o
Vice-presidente Anízio Gonçalves de Souza (Cb. Anízio).
No plenário, houve expressiva presença de trabalhadores
do comércio, principalmente
dos supermercados da cidade, além de representantes
do Sintracom (Sindicato dos
Trabalhadores no Comércio
de Manhuaçu), inclusive do
Presidente da entidade, Adalto
de Abreu.

No intuito de ouvir a comunidade, a Câmara debateu
o tema exaustivamente nos
últimos meses, inclusive com
a realização de audiência pública específica sobre o funcionamento do comércio aos
Domingos, no último mês de
Agosto.
A reivindicação feita pelos
trabalhadores, sindicato e os
vereadores que abraçaram
esta causa baseia-se na ideia
de que esta mudança possibilite aos trabalhadores do comércio o momento de descanso
junto aos familiares no Do-

mingo, evitando situações de
depressão e outros transtornos
decorrentes do desencontro
ocasionado pelo cenário atual.
Ou seja, se todos descansam
aos Domingos, há o encontro
entre pais e filhos, marido e
mulher, etc., considerando que
a família é o principal pilar da
sociedade e é preciso haver
ações para protegê-la, evitando assim, as mais diversas mazelas sociais.
O Vereador Gilson César
da Costa ressaltou que outras
cidades da região e até mesmo capitais também alteraram

a legislação para não haver
funcionamento do comércio aos Domingos. Ele citou
como exemplo a cidade universitária de Viçosa (MG) e
Vitória – capital do Espírito
Santo. Ele ainda pontuou as
mobilizações feitas pela Igreja
Católica, com o Papa Francisco – que defende o descanso
aos Domingos para o fortalecimento da família -, e a Igreja
Presbiteriana de Manhuaçu
- que recentemente lançou publicação sobre o tema.
Em Muriaé os supermercados não funcionam aos Do-

mingos. Em Caratinga, Belo
Horizonte e na cidade de São
Paulo tramitam na Câmara de
Vereadores um projeto de Lei,
com proposta semelhante à de
Manhuaçu, de acordo com o
supermercado da categoria.
O Projeto de Lei aprovado
em Manhuaçu engloba supermercados de pequeno, médio
e grande porte, inclusive as
mercearias. Aprovado na Câmara, o documento deverá
ser sancionado pela Prefeitura
para que entre em vigor.
(Ass. de Comunicação –
Câmara M. de Manhuaçu)

dos vereadores. Presidida
interinamente pelo Vereador
Anízio Gonçalves de Souza
(Cb. Anízio), considerando a ausência justificada do
Presidente Maurício de Oliveira Júnior, a sessão contou
com a presença do Presidente do Sintram (Sind. dos
Trabalhadores no Serviço
Público Municipal), Jaime

Rodrigues Ferreira; Assessor Jurídico do sindicato,
Dr. Glauber Vidal; membros da diretoria da entidade; Presidente do Conselho
M. de Saúde, Nelson de
Abreu; Chefe de Gabinete
da Prefeitura, Senisi de Almeida Rocha, e Sec. M. de
Agricultura, Sandro Tavares.
Logo na abertura, após
momento de oração e Hino
Nacional Brasileiro, deu-se início a pauta de votação. Foram analisados os
Vetos parciais do Executivo ao Projeto de Lei (nº
065/2014), relacionado às
regras para realização de
audiências públicas no município. O plenário optou
por acatar determinados
itens vetados e derrubar o
veto referente ao inciso que
trata da obrigatoriedade de
a Prefeitura encaminhar
convites impressos às autoridades e representantes
de segmentos sociais de

Público presente à primeira parte da reunião, em sua maioria servidores públicos

Saúde.
O Vereador Gilson César
da Costa (Gilsinho) destacou as importantes ações
que o Programa Viva Vida
tem desempenhado em
Manhuaçu, principalmente
relacionadas ao tratamento
de pacientes diagnosticadas com o câncer de colo
de útero. Os demais vereadores também fizeram suas
considerações,
mencionando o compromisso do
legislativo em viabilizar
melhorias para a Saúde no
município.
(Ass. de Comunicação –
Câmara M. de Manhuaçu)

Mesa Diretora, tendo ao centro, o Presidente interino, Anízio Gonçalves de Souza; Eli de Abreu
(esq.) e João Gonçalves Linhares Júnior (dir.).

Servidores repudiam alteração de jo

C

om expressiva participação de servidores
públicos,
trabalhadores do comércio varejista e do público em geral, a
Câmara Municipal realizou
sessão ordinária na noite
desta Quinta-feira, 13, com
a votação de diversos Projetos de Lei, Resoluções,
Requerimentos e Indicações

Sobre o decreto que regulamenta a carga-horária dos servidores, Vereador Paulo César Altino afirmou que a Prefeitura
deve procurar o diálogo com funcionários e pagar mais aos
trabalhadores, se for o caso, por este aumento de jornada.

Câmara aprova Projeto de Lei que
beneficia Programa Viva Vida

T

ambém foi aprovado
na sessão legislativa desta Quinta-feira ,13, o Projeto de Lei
substitutivo (nº 84/2014)
de autoria do Executivo
Municipal visando ajustes
considerados necessários
à legislação do Programa
Viva Vida em Manhuaçu.
Com funcionamento há
cerca de quatro anos em
Manhuaçu, o Centro Viva
Vida de Referência Secundária é mantido pelo
Governo Estadual em parceria com o município. O
local oferece atendimento
às gestantes de alto risco e
muito alto risco, tratamen-

to e acompanhamento do
câncer do colo do útero,
diagnóstico precoce, tratamento e acompanhamento
do câncer de mama, ações
de planejamento familiar,
tratamento e acompanhamento de questões urológicas de abrangência
secundária,
tratamento
e monitoramento de casos de violência ou abuso
ao nascer, problemas ou
complicação respiratória,
desnutrição de moderada
a grave, diarreia crônica e
todos os casos de alteração da triagem neonatal,
conforme preconizado pela
Secretaria de Estado da
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Trabalhadores do comércio e membros do Sintracom comemoram aprovação do Projeto de Lei
que trata do fechamento dos supermercados aos Domingos, em Manhuaçu.

Vereador Gilson César da Costa, autor do projeto – juntamente com o Vereador Fernando -,
mencionou a mobilização das Igrejas que, no Domingo, o comércio não funcione.

À esq.; Presidente do Cons. M. de Saúde, Nelson de Abreu; Presidente do Sintram,
Jaime Rodrigues; Sec. M. de Agricultura, Sandro Tavares, e Chefe de Gabinete da
Prefeitura, Senisi de Almeida Rocha.

Servidores presentes à assembleia do Sintram, na noite desta Quinta-feira.

ornada determinada pela Prefeitura

No anfiteatro da Câmara, em horário simultâneo à sessão legislativa, o Sintram realizou assembleia geral extraordinária para
tratar do decreto da Prefeitura que regulamenta a carga-horária
dos servidores. Na foto, o Presidente da entidade, Jaime Rodrigue (e) e o Pres. do Cons. M. de Saúde, Nelson de Abreu (d).

Manhuaçu. Com pauta extensa, os vereadores deram
sequência aos trabalhos de
análise e votação de projetos, além do debate de importantes temas.
Carga-horária: Na reunião, servidores públicos
manifestaram sua preocupação e descontentamento
com Decreto da Prefeitura
regulamentando alterações
na carga-horária diária. Neste contexto, o Sintram marcou realização de assembleia geral extraordinária na

Casa Legislativa para tratar
da questão. No intuito de
agilizar os procedimentos,
a reunião do sindicato com
os trabalhadores ocorreu em
horário simultâneo à sessão
legislativa, no anfiteatro da
Câmara.
O Sindicato e os servidores buscam apoio da
Câmara Municipal para
a questão. Os vereadores
manifestaram-se favoráveis
à causa dos servidores, no
decorrer da sessão legislativa. Vereador Paulo César

Altino pontuou que a Administração Municipal deveria
resolver este assunto a partir
de diálogo com os servidores, e, se for o caso, propor
um pagamento a mais para
os trabalhadores, já que estão sendo cobradas mais
horas trabalhadas. Vereador
Gilson César da Costa (Gilsinho), conhecido por sua
atuação enquanto servidor
da Saúde, também defendeu
os servidores, relatando que
esta alteração feita pela Prefeitura pode gerar desmoti-

vação e consequente queda
na produtividade do servidor, entre outros problemas.
Os demais vereadores também ressaltaram sua atenção
com os servidores.
O Presidente do Sintram, Jaime Rodrigues, também se pronunciou nesta reunião e reiterou
que considera uma vergonha
para o município submeter os
servidores a estes transtornos,
além da defasagem salarial enfrentada pela categoria.
(Ass. de Comunicação –
Câmara M. de Manhuaçu)

Cidadão pede providências para o Rio Manhuaçu no plenário da Câmara

N

No plenário, o cidadão Jorge Salazar solicitou
providências para o Rio Manhuaçu.

o plenário da Câmara, durante a sessão
legislativa desta Quinta-feira, 13, o cidadão Jorge Salazar relatou que providências precisam ser tomadas urgentemente para a
proteção do Rio Manhuaçu.
Assistido pelos vereadores e o público, Jorge
mencionou a situação dos loteamentos irregulares, a necessidade de limpeza do Rio Manhuaçu
- possibilitando maior fluidez das águas e cuidados ambientais, com a retirada de lixo –, além
dos riscos que a população ribeirinha corre com
doenças como a esquistossomose, por exemplo.
Jorge também lembrou a necessidade de haver
maior segurança no trânsito, principalmente na
BR-262, no trecho compreendido entre a UBA
(União Bancária Atlética) e o Trevo da Zebu –
pontos extremos que praticamente delimitam o
perímetro urbano de Manhuaçu.
(Ass. de Comunicação –
Câmara M. de Manhuaçu)
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Prefeito de Manhuaçu insiste em
aumentar carga horária de funcionários

M

ais de 150 funcionários se reuniram
na tarde de hoje 10
de novembro, com o presidente do SINTRAM, (Sindicato dos Trabalhadores no
Serviço Público Municipal)
Jaime Rodrigues (Jaiminho), presidente do Conselho Municipal de Saúde
Nelson Jacó, o advogado do
SINTRAM, Glauber Vidal,
e demais lideranças, “não
precisam temer, os funcionários devem buscar seus
direitos é agora ou nunca”
disse o advogado, já o presidente do Conselho de Saúde
Nelson Jacó conclamou a
todos os funcionários para
na próxima quinta-feira encher a Câmara Municipal
para pressionar as autoridades para revogar o decreto
ou pagar mais pelo horário
trabalhado.
Segundo o presidente do
SITRAM Jaiminho, mais
uma vez vão ter que discutir com as autoridades
sobre o decreto que tratou
exclusivamente da carga
horária, “o decreto do prefeito volta a perturbar a
vida do servidor público e
nós tomamos decisão que
na próxima reunião da câmara quinta-feira nós estaremos participando e logo
em seguida faremos uma
assembleia com todos os
servidores da saúde a princípio, vamos tentar também mobilizar a educação
e os demais servidores e
nós faremos então uma as-

sembleia para definir como
vamos fazer caso o prefeito
não venha corrigir a situação que vem desagradando
todos os servidores”. Diz o
presidente
E o que os servidores
querem?
Jaiminho – Os servidores
querem a carga horária legitima, quer que prevaleça
porque não é simplesmente
aumentar a carga horária
sem ter uma relação melhor,
se tem condição de pagar
um salário melhor para o
servidor porque mexer e
ampliar a carga horária.
Quais as mudanças
principais do decreto?
Jaiminho - A carga horária ela vem atingindo o
servidor diversificadamente,
alguns setores, foram prejudicados, outros setores não,
mas a grande maioria dos
servidores foram prejudicados, por isto que o sindicato
está intervindo agora na si-

tuação.
Segundo o presidente do
SINTRAM, no artigo segundo, o decreto deixou a
critério dos secretários a
regulamentação do decreto,
quer dizer a partir do momento que o secretário não
regulamenta o decreto a secretaria dele continua funcionando do jeito que está,
mas nós não podemos ficar
dependente de uma situação
toda vida porque daqui a 40
dias ou 100 dias ele resolve
a regulamentar, o servidor
não pode ficar passando por
este processo de desgastes
psicológico. “Ficou definido
é que estaremos na reunião
da câmara levando a situação que estamos atravessando para os vereadores,
após a reunião nós faremos
assembleia lá mesmo na câmara para decidir o caminho
que vamos trilhar logo em
seguida”. Declara o presidente

Funcionários irão fazer paralização tartaruga
Por Devair G. Oliveira
Em assembleia realizada
na noite de 13 de novembro
na Câmara Municipal de
Manhuaçu, os funcionários
públicos municipais de
Manhuaçu, decidiram por
unanimidade fazer uma
paralização na próxima
quarta-feira e esperar a reação do executivo, caso não
surta efeito, eles colocarão
em prática o passo dois da
tartaruga paralisando mais
dois dias, caso o prefeito insista não dialogar outras medidas serão aplicadas, tudo

respeitando a legislação em
vigor, se mesmo assim o
prefeito Nailton Heringer
se manter irredutível medidas mais rigorosas serão
tomadas como a paralização
geral de todos os serviços
da prefeitura, neste caso os
funcionários iriam buscar
apoio da população.
Segundo comenta os
funcionário, na história de
Manhuaçu nunca se viu um
prefeito tão ruim como o
atual. Segundo informação
que tivemos de um membro do Conselho de Saúde

dia 12 o conselho deixou de
votar um parecer e com isso
a prefeitura deixa de receber quase 7 milhões. Todos
os vereadores posicionaram
a favor dos funcionários,
“a verdade é que a cidade
está perdendo muito andando para trás, enquanto
outras cidades discutem
problemas mais avançados, Manhuaçu está ainda
discutindo carga horária,
coisa que já foi superado
pela maioria das cidades”.
Disse Jaiminho presidente
do sindicato

MINUTA DE DECRETO MUNICIPAL N° , DE DE OUTUBRO DE 2014
DISPÕE SOBRE A JORNADA DE TRABALHO DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL CONSOANTE O DISPOSTO NA LEI N.°1.682/1991 - ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, DAS
AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE MANHUAÇU, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito Municipal de MANHUAÇU, no uso de suas atribuições legais, especialmente das que lhe são atribuídas nos incisos VI, IX, XII do artigo 90, e:
Considerando o que consta do art. 252 da Lei Orgânica Municipal que exceto nos setores em que houver
necessidade de turmas ininterruptas de revezamento, é obrigatório o horário de funcionamento para atendimento
ao público, de oito horas diárias, nos órgãos da administração pública municipal e órgãos de outras esferas do
Poder Público, instalados no Município a serviço dele, observado o disposto no inciso I do art. 120.
Considerando o Inciso I do art. 120 da Lei Orgânica Municipal, que diz ser aplicável aos servidores municipais
a duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horário, a redução de jornada nos setores em que houver a necessidade de turnos interruptos de
revezamento.
Considerando o que consta no artigo 203 da Lei Municipal n.° 1.682/1991 – Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais, das Autarquias e Fundações do Município de Manhuaçu, que o horário de trabalho nas repartições
municipais será fixado por Decreto do Prefeito Municipal, obedecido o disposto no art. 252 da Lei Orgânica
Municipal;
Considerando o art. 22 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, das Autarquias e Fundações do Município de Manhuaçu que ocupante de cargo de provimento efetivo fica sujeito a 40 (quarenta) horas semanais
de trabalho, obedecido o regime de 08 (oito) horas diárias. Parágrafo Único – O exercício de cargo em comissão
exigira de seu ocupante integral dedicação ao serviço, podendo ser convocado sempre que houver interesse da
Administração;
Considerando o art. 28 da Lei Municipal n° 2.418/2004 que diz: a carga horária a ser cumprida pelo Servidor
Público da Prefeitura Municipal será definida por Decreto do Chefe do Executivo Municipal, de acordo com a
Legislação pertinente, podendo ser diferenciada por cargo;
Considerando o art. 11 da Lei Municipal n° 2.419/2004 que regulamenta o horário de trabalho dos profissionais
da área da educação;
DECRETA:
Art. 1°. Os servidores pertencentes ao poder Executivo Municipal deverão cumprir jornada semanal correspondente ao quadro abaixo descrito:

Art. 2°. A forma de cumprimento da jornada diária, será regulamentada por casa Secretaria Municipal, mediante
portaria.
Parágrafo único. Os servidores municipais vinculados a Programas desenvolvidos em parceria com outra esfera de governo, deve cumprir a jornada fixada em cada programa.
Art. 3°. Para efeito de cálculo das horas extras e demais cálculos de horas trabalhadas, considera-se como
jornada mensal de cada grupo acima citado os seguintes parâmetros:
I – Jornada semanal de 44 (quarenta e quatro) horas corresponde a 220 horas mensais.
II – Jornada semanal de 40 (quarenta) horas corresponde a 200 horas mensais.
III – Jornada semanal de 36 (trinta e seis) horas corresponde a 180 horas mensais.
IV – Jornada semanal de 30 (trinta) horas corresponde a 150 horas mensais.
V – Jornada semanal de 25 (vinte e cinco) horas corresponde a 125 horas mensais.
VI – Jornada semanal de 20 (vinte) horas correspondente a 100 horas mensais.
Art. 4°. A frequência será apurada por meio de ponto.
1° - Nos registros de ponto serão lançados todos os elementos necessários à apuração da frequência.
2° - Salvo nos casos expressamente previstos em lei ou regulamento, é vedada a dispensa do registro de ponto.
Art. 6°. O servidor que faltar ao serviço fica obrigado a justificar a falta por escrito à autoridade imediata, no
primeiro dia em que comparecer ao serviço, sob pena de sujeitar-se às consequências da ausência.
1° - Considera-se causa justificada para ausência ao serviço o fato que, por sua natureza ou circunstância,
poderá, razoavelmente, constituir escusa para o não comparecimento.
2° - Para justificação da falta, poderá ser exigida prova do motivo alegado pelo servidor.
3° - A autoridade imediata decidirá sobre a justificativa no prazo de 2 (dois) dias.
4° - Decidido o pedido de justificação de faltas, será o requerimento encaminhado ao órgão de pessoal para
as devidas anotações.
Art. 7°. O atraso de até 20 (vinte) minutos poderá ser compensado no final do mesmo expediente, se o serviço
assim o permitir, por, no máximo, 5 (cinco) vezes por mês, em caso de horário corrido, e por, no máximo 8 (oito)
vezes por mês, em caso de 2 (dois) expedientes diários.
Parágrafo único – O comparecimento depois da primeira hora do expediente ou a retirada antes da ultima hora
deverá ser computado como ausência, para todos os efeitos legais.
Art. 8°. Pode a autoridade imediata relevar a ausência de registro de ponto do servidor, em caso de motivo razoável que o impeça de marcá-lo, desde que o servidor tenha efetivamente comparecido ao serviço, computando-se
os eventuais atrasos ocorridos nestes dias.
Art. 9°. Conforme a necessidade do serviço e interesse público relevante poderá ser estipulada jornada de
trabalho especial por categoria funcional ou quadro de pessoal, desde que previamente autorizado pelo Prefeito
Municipal.
Art. 10. O exercício de cargo em comissão exigirá de seu ocupante integral dedicação ao serviço, podendo ser
convocado sempre que houver interesse da administração.
Art. 11. Este decreto entra em vigor a partir em 30 (trinta) dias a contar de sua publicação.
Manhuaçu/MG,__ de outubro de 2014.
NAILTON COTRIM HERINGER - Prefeito Municipal
JOÃO BATISTA HOTT - Secretário Municipal de Administração
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PROJETOS DE LEI APROVADOS
EXECUTIVO
Projeto de Lei nº 89/2014
Autoriza a abertura de créditos suplementar ao orçamento
geral do Município, em favor de diversas secretarias municipais, no valor de R$ 14.223.651,72.
Projeto de Lei nº 94/2014 Substitutivo
Altera o número de vagas dos suplentes de Auxiliar Gari
e cria vagas para contratação do Concurso Público de nº
01/2014 e cria vagas temporárias de Trabalhador Braçal e dá
outras providências.
Gílson Cesar da Costa, Francisco de Assis Dutra e Aponísia dos Reis
Projeto de Lei nº 90/2014
Proíbe o uso de objetos cortantes, bem como qualquer outro que possa ocasionalmente trazer danos às pessoas ou ao
mobiliário escolar.
Paulo César Altino
Projeto de Lei nº 91/2014
Institui no Município de Manhuaçu o Programa Municipal
“Guardiões das Nascentes” e fixa outras providências.
REQUERIMENTO
Aponísia dos Reis, Jânio Garcia Mendes, Jorge Augusto,
Juarez Elói e Gilson Cesar
Requerimento nº 80/2014
Requer ao Secretário Municipal de Saúde e à Coordenadora
de Vigilância Ambiental e Epidemiológica informações sobre
as medidas que estão sendo tomadas para prevenir e combater a infestação de pernilongos no Município, que aumentou
muito nos últimos dias com o forte calor.
MOÇÕES
Francisco Coelho de Oliveira
Moção de Pesar nº 108/2014
Pelo falecimento do Sr. José Clemente de Abreu “Zé Dulino”,
em 05/10/2014.
Legislativo Municipal
Moção de Pesar nº 109/2014
Pela despedida de Olívia Perígolo, filha do casal Carlos
Magno e Jeane Perígolo (Supermercado Pais & Filhos), em
20/10/2014.
João Gonçalves Linhares Júnior e Fernando Gonçalves

Lacerda
Moção de Pesar nº 110/2014
Pelo falecimento da Sra. Degmar Moreira Batista, em
14/10/2014.
Anízio Gonçalves de Souza, João Gonçalves Linhares
Júnior, Rogério Filgueiras Gomes e Fernando Gonçalves
Lacerda
Moção de Pesar nº 111/2014
Pelo falecimento do Sr. Coronel PM Adesílio Carneiro Borges.
Anízio Gonçalves de Souza
Moção de Pesar nº 112/2014
Pelo falecimento do jovem Thiago Júnior Breder, em
19/10/2014.
INDICAÇÕES
Hélio Ferreira
Indicação nº 361/2014
Reivindica a colocação de iluminação pública entre a Vila
Formosa e a Vila São José.
João Gonçalves Linhares Júnior e Hélio Ferreira
Indicação nº 362/2014
Reivindica a colocação de iluminação pública entre a Parmalat e a Vila Cachoerinha.
ogério Filgueiras Gomes
Indicação nº 390/2014
Cria a Casa da Mulher Manhuaçuense, destinada à proteção
da mulher vítima de violência doméstica.
Indicação nº 391/2014
Indica ao Diretor do SAAE concessão de descontos na conta
de água de 5 a 10% para os consumidores que economizarem
água.
Anízio Gonçalves de Souza
Indicação nº 392/2014: Reivindica operação tapa buracos
na Rua Silas Heringer, Bairro Engenho da Serra.
Indicação nº 393/2014: Reivindica operação tapa buracos
na Rua Maria Alexandria, Bairro Engenho da Serra.
Indicação nº 405/2014: Indica operação tapa-buraco na
Rua Mellin Abi-Ackel, no trecho próximo ao SUS, Bairro Todos
os Santos.
Maurício de Oliveira Júnior
Indicação nº 394/2014: Solicita operação tapa-buraco na

Rua Engenheiro Renato Bitarães, Bairro Bela Vista.
Indicação nº 395/2014: Reivindica a reforma da cobertura
do ponto de ônibus do Bairro Bom Pastor.
Aponísia dos Reis
Indicação nº 397/2014: Indica a colocação de iluminação
pública no trecho da rodovia BR-262, do Posto Tulipão até o
Aeroporto, em Santo Amaro.
Indicação nº 398/2014: Reivindica melhorias na estrada do
Córrego Boa Vista de Santo Amaro, sendo necessária a construção de caixas de contenção, colocação de saibro e alargamento da estrada entre outras obras.
João Gonçalves Linhares Júnior
Indicação nº 399/2014: Solicita a colocação de iluminação
pública na Rua Joaquim Garcia Sobrinho, em frente ao nº 30,
Bairro Bom Jardim.
Indicação nº 400/2014:Solicita a implantação de redes pluvial e de esgoto por toda extensão na Rua Coronel Henrique
Albuquerque, Bairro Bom Pastor.
Indicação nº 401/2014: Solicita a implantação de redes pluvial e de esgoto por toda extensão na Rua Nadir Mariano Estanislau, Bairro Bom Pastor.
Jânio Garcia Mendes
Indicação nº 402/2014: Solicita a colocação de faixas de
pedestres em frente às escadas que se localizam na BR-262,
em Realeza.
Indicação 403/2014: Solicita ao Prefeito Municipal juntamente com o Secretário de Obras para que seja colocado um
quebra-mola na Rua João Francisco dos Santos, em Realeza.
Jânio Garcia Mendes e Aponísia dos Reis
Indicação nº 404/2014: Indica ao Secretário Municipal de
Saúde e à Coordenadora de Vigilância Ambiental e Epidemiológica providências para prevenir e combater a infestação de
pernilongos no Município e Distritos, que aumentou muito nos
últimos dias com o forte calor.
Eli de Abreu Gomes
Indicação nº 406/2014:Solicita a colocação de iluminação
pública na Viela 31 de Março, Bairro Bom Jardim.

PAUTA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 31ª LEGISLATURA EM 13 DE NOVEMBRO DE 2014
PRONUNCIAMENTOS
Jaime Rodrigues Ferreira, Presidente, e Glauber Vidal,
Assessor Jurídico, do SINTRAM (Sind. dos Trabalhadores no
Serviço Público Municipal) - assuntos de interesse dos servidores municipais, entre eles o decreto do Executivo que trata
da carga horária dos servidores.
Jorge Salazar - expor sobre loteamentos irregulares, limpeza do Rio Manhuaçu e segurança no trânsito da BR-262,
ligando a UBA ao trevo da Zebu.
VETO
Executivo Municipal: Veto nº 04/2014 (Derrubado parcialmente) - Veto Parcial ao Projeto de Lei nº 065/2014, que
“Define regras para realização de audiências públicas no Município de Manhuaçu”.
PROJETOS DE LEI
Executivo Municipal
Projeto de Lei nº 84/2014 (Substitutivo 13.11.2014) - Vista CCJ 23/10/14 (Convocação Secretários de Saúde e Administração) – Aprovado com emenda
Dispõe sobre o Programa Viva Vida, revoga a Lei Municipal
nº 2.972/2010 e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 97/2014 - Ciência: Autoriza o Poder Executivo a conceder benefício eventual e dá outras providências
(Auxílio-Aluguel).
Projeto de Lei nº 99/2014 - (Substitutivo 13.11.2014) Aprovado
Altera a Lei Municipal 2.418, de 30 de janeiro de 2004,
alterando o símbolo de vencimento da função de motorista,
assessor jurídico e coordenador de gabinete, altera valores
dos vencimentos dos símbolos de vencimento constantes no
Anexo I-B e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 100/2014 - Ciência
Altera a redação da Lei Municipal nº 2.290, de 29 de agosto
de 2001 e da Lei Municipal nº 2.925, de 21 de dezembro de
2009.
Projeto de Lei nº 102/2014 – Ciência
Autoriza o Município de Manhuaçu a conceder apoio cultural e financeiro para realização do evento denominado “JUS
FEST de Sacramento” e dá outras providências”.
Projeto de Lei nº 103/2014 – Ciência
Autoriza o Poder Executivo a promover repasse de recursos financeiros à Associação de Moradores do Córrego do
Coqueiro Rural e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 104/2014 – Ciência
Autoriza a contratação de estudantes matriculados em cursos técnicos e superiores para realização de estágio curricular e dá outras providências.
Gilson César da Costa e Fernando Gonçalves Lacerda
Projeto de Lei nº 072/2014 Aprovado com emenda
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.
Maurício de Oliveira Júnior
Projeto de Lei nº 96/2014 - Ciência
Declara de Utilidade Pública Municipal a Associação Regional de Proteção ao Meio Ambiente e Trânsito (APROMAT)
e dá outras providências.
PROJETOS DE RESOLUÇÃO
Anízio Gonçalves de Souza e Fernando Gonçalves Lacerda
Projeto de Resolução nº 32/2014
Concede o Diploma de Honra ao Mérito ao Pastor Jorge
Ferreira da Igreja em Manhuaçu.
Anízio Gonçalves de Souza, Fernando Gonçalves Lacerda e Eli de Abreu Gomes
Projeto de Resolução nº 33/2014
Concede o Diploma de Honra ao Mérito ao Pastor Eziel
Ribeiro Teixeira - CEIFA.
Projeto de Resolução nº 35/2014
Concede o Diploma de Honra ao Mérito ao Pastor Wanderley José da Silva, Presidente do Ministério Batista da Libertação.
Gílson César da Costa - Projeto de Resolução nº 36/2014
Concede o Diploma de Honra ao Mérito à Contabilidade
Nunes & Carvalho.
Projeto de Resolução nº 37/2014
Concede a Medalha de Mérito Legislativo ao Sr. Jânio Sérvio Mendes, Ex-Vereador da Câmara Municipal de Manhuaçu.
Projeto de Resolução nº 38/2014
Concede o Título de Cidadão Honorário ao Sr. Daniel da
Silva Bitencourt.
INDICAÇÕES
Anízio Gonçalves de Souza - Indicação nº 407/2014:
Reivindica operação tapa-buracos na Rua que dá acesso ao
SUS pelo Bairro Lajinha.
Indicação nº 408/2014: Reivindica o asfaltamento da Alameda Eloy Werner - Bairro Alfa Sul, considerando as dificuldades de acesso e o trânsito intenso que tem aumentado pela
presença de instituições de ensino e órgãos públicos.
Indicação nº 409/2014: Solicita o asfaltamento da Rua Dorcelina Zanirate - Bairro Nossa Senhora Aparecida, a fim de facilitar o acesso dos moradores e melhorar as condições de saída dos Bombeiros para atender as ocorrências com rapidez.
Jorge Augusto Pereira e Aponísia dos Reis - Indicação
nº 410/2014: Indica o reparo e melhorias no sinal de internet
na Praça de Bom Jesus de Realeza.
Indicação nº 411/2014: Solicita a pavimentação na Rua
Magi Mendes, Distrito de Vilanova.
Rogério Filgueiras Gomes - Indicação nº 412/2014: Rei-

vindica asfaltamento e colocação de 03 (três) quebra-molas
na Rua Cel. Afonso Henrique Albuquerque, Bairro Bom Pastor.
Indicação nº 413/2014: Sugere ao Prefeito a construção
de duas praças suspensas com garagem subterrânea nas
Praças Cordovil Pinto Coelho e Dr. César Leite, Centro.
Rogério Filgueiras Gomes, Jânio Garcia Mendes e Jorge Augusto Pereira - Indicação nº 414/2014: Indica ao Prefeito o entendimento com quem de direito, para reativar e
construir uma barragem segura na lagoa em frente ao posto
da Polícia Rodoviária Federal, em Realeza, a fim de que água
da chuva represada no local possa ser aproveitada pelo Município em momentos de estiagem prolongada.
Jânio Garcia Mendes - Indicação nº 415/2014: Solicitar
ao Prefeito Municipal juntamente com o Secretário de Esportes a fim de que seja providenciado as tintas para pintura da
quadra de Realeza.
Indicação nº 416/2014: Solicitar ao Prefeito Municipal juntamente com o Secretário de Agricultura para que seja providenciada a autorização o mais rápido possível para a limpeza
do córrego no Distrito de Realeza.
Aponísia dos Reis - Indicação nº 417/2014: Reivindica a mudança da ligação de energia da Internet do Projeto
Manhuaçu Digital da Praça de Santo Amaro, por esta estar
atualmente ligada junto com a uma luminária logradouro que
depende de acionamento manual pelos moradores. Sendo
necessária a separação da energia da Internet que tem que
ser contínua, ao contrário da iluminação pública que pode
funcionar automaticamente por meio sensor de luminosidade
quando preciso, assim como acontece na maioria dos postes
instalados na sede do Município.
Indicação nº 419/2014: Indica ao Prefeito Municipal que
entre em contato com a empresa responsável pela telefonia
fixa do Distrito de Santo Amaro, no intuito de realizar o conserto e promover melhorias em toda a rede que vem apresentando constantes defeitos pelas instalações serem antigas
e sem manutenção. Recentemente, segundo informações,
a fiação que passa numa mata em Realeza foi ainda mais
danificada com um incêndio, o que acabou interrompendo o
serviço desde então.
Eli de Abreu Gomes - Indicação nº 420/2014: Reivindica
o asfaltamento da Rua José Bertolace de Barros, Bairro Santa Terezinha.
Maurício de Oliveira Júnior, Eli de Abreu Gomes e Paulo
Cesar Altino - Indicação nº 421/2014: Indica a reserva de
vagas de estacionamento rotativo para deficientes físicos, em
frente aos Bancos Itaú e Caixa Econômica Federal, Centro.
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Bens materiais existem
para seduzir os desprovidos de bens intelectuais'
Thiago O. Rodrigues
A imaginação é a
ignorância dos idiotas e
a sabedoria dos intelectuais.
Loyhan F. Torres
Pseudo intelectuais são,
invariavelmente, politicamente corretos
Ulisses Formiga
O ceticismo excessivo é o correspondente
intelectual ao fanatismo
religioso.
Paiva Netto
A escrita é a arte de
escrever e ler é a arte da
intelectualidade.
Clenir Terezinha Corá
A capacidade intelectual
humana é ilimitada
Messias Daniel
Fingem-se intelectuais
expondo ideias já apresentadas por outrem.
Daniel Melgaço
Intelectuais tendem a
criar frases para justificar
seus defeitos.
Drakon Elemiah
Me sinto
Pessoa,pensamento de
encontro com meu intelecto antes de o conhecer
Aracy Ferreira
Dói mais ao invejoso a
humildade do sábio que
à arrogância do intelectual.
Vilmar Milagre
Nosso ser não necessita apenas de
intelecto,precisa do
progresso do saber.
Suzana Rodrigues
Ângulos atraem o intelecto. Curvas falam ao
coração.
Eva Zeisel
A pior abstinência que
podemos ter é a intelectual!
Alan Faria
É... nego que faz jornalismo e le Crepúsculo.
Abstinência intelectual.
Marina
Eu fico com dor de cabeça só de tentar
rebaixar meu intelecto ao
seu nível.
Marvin

Educadora Física fala sobre atividade
física na infância e adolescência
Ser ativo fisicamente enquanto criança ou
adolescente é sem dúvida um fator fundamental na saúde e qualidade de vida. Do ponto de
vista de saúde pública e de medicina preventiva, é recomendado promover a atividade física
na infância e na adolescência para reduzir sedentarismo e suas possíveis complicações na
idade adulta. Vale ressaltar que atividade física
é qualquer movimento que envolve contração
muscular esquelética e aumente o gasto energético acima do repouso, ou seja, não se trata
necessariamente de uma prática esportiva.
Na entrevista abaixo, Paula de Toledo Cardoso, educadora física do Einstein, explica
qual o papel dessa prática na vida de crianças e
adolescentes e dá dicas e recomendações para
os pais. Confira.
Existe uma recomendação de atividade
física na infância e na adolescência?
Sim, existe. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), recomenda-se que a
criança e o adolescente, entre 5 e 17 anos,
realizem 60 minutos de atividade física todos
os dias. Também é recomendado que não acumulem duas horas de sedentarismo por dia,
como por exemplo, ficar diante da televisão
ou computador.
Como a saúde deles pode ser favorecida
com essa prática regular?
Nessa faixa etária, um maior nível de atividade física contribui para melhorar o perfil
lipídico e metabólico, reduzindo a prevalência
de obesidade e os riscos de doenças crônicas,
como DIABETES tipo II, hipertensão, esteatose hepática e alguns tipos de câncer. Além
disso, cumprindo a recomendação de 60 minutos de atividade física por dia, a criança e
o adolescente estarão trabalhando seu sistema
cardiorrespiratório, muscular e ósseo, trazendo inúmeros benefícios em relação àqueles
colegas da mesma idade que não possuem
essa prática regular e que acumulam um tempo elevado de atitudes sedentárias. Tais benefícios trazem grande melhora na qualidade de

vida, como mais disposição para as atividades
da vida diária.
Quais as atividades mais recomendadas
para as crianças?
As mais recomendadas são aquelas de maior
interesse, ou seja, que gerem prazer ao praticante. Isso vale não só para crianças e adolescentes, mas também para adultos e idosos.
No caso das crianças, jogos e brincadeiras
são muito válidos, principalmente os que envolvem corridas, saltos, coordenação motora,
força e flexibilidade. A escola está intimamente ligada com essa prática, uma vez que oferece tais tarefas nas aulas de educação física,
eventos escolares e nas atividades extracurriculares. Atividades realizadas no lazer, com a
presença da família, também são fundamentais na vida da criança, como um passeio ao
parque, por exemplo. Todas as situações citadas contribuem para o nível de atividade física
da criança, além de estimular que a mesma se
torne ativa quando adulta.
E para os adolescentes?
Para os adolescentes, as atividades no ambiente escolar são fundamentais não só para a
saúde, mas também para o aspecto psicológico e social, uma vez que estará se relacionando com os demais colegas. Engajar uma prática esportiva nessa idade é fundamental em seu
desenvolvimento, seja em escolas de esportes
ou em turmas de treinamento.
O importante é realizar uma atividade que
lhe dê prazer. Fora do ambiente escolar, podemos citar clubes e academias que proporcionam diversas atividades. Além disso, atividades praticadas na hora do lazer são muito
importantes nessa faixa etária também, seja
com a família ou com os colegas.
Estudos mostram que crianças e adolescentes ativos possuem maior tendência a se
tornarem ativos quando adultos. Depende dos
estímulos dados durante essa fase e da motivação por parte da família. Vai deixar seu filho
fora dessa?

Amor Revolucionário

Entre 1899 e 1900 estourou na China uma sangrenta revolução, que ficou conhecida no Ocidente como a
Revolução dos Boxers. Os boxers formavam uma sociedade secreta, de camponeses errantes, adestrados na
luta do boxe (daí o nome boxers). Eles saíram por toda
parte ferindo missionários ocidentais e chineses convertidos ao cristianismo, queimando igrejas e casas de
ocidentais.
Dezenove mil soldados da Rússia, Inglaterra, Alemanha, França, Estados Unidos e Japão uniram-se para
invadir a China e defender os ocidentais. Tomaram Pequim a 14 de agosto de 1900, mas 250 estrangeiros já
haviam sido mortos. Só um ano depois é que um tratado
de paz foi assinado, em termos que deixavam a China
humilhada.
Um grupo de chineses a cavalo prendeu um casal de
missionários com seu filhinho de cinco anos de idade,
amarrando-os numa árvore.
Um soldado pôs-se a chicotear o menino, fazendo tremer aquele corpo frágil.
– Papai, socorro! – Suplicava o menino.
Mas o pai, amarrado que estava, nada podia fazer,
mesmo que o quisesse.
A triste cena continuava; cada vez que o chicote feria
o garoto, ele olhava para o pai, e dizia, numa vozinha
que ia aos poucos desaparecendo:
– Papai, socorro! So...cor...ro!
O terror parecia eterno. Por fim, o garoto curvou a
cabeça e... morreu.
Por milagre, os pais escaparam da morte. Mais tarde,
relatando a duríssima experiência, disseram: “Foi vendo o nosso filho morrer daquele modo que compreendemos melhor o amor de Deus por nós”.
Sim, Deus também viu seu Filho morrer lentamente,
pregado numa cruz, em lugar da humanidade, e não o
socorreu. Por maldade? Não, foi por amor. Por nos amar
radical e revolucionariamente assim. Por isso, a Bíblia
afirma: “Porque Deus amou o mundo de tal maneira que
deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele
crê não pereça, mas tenha a vida eterna” (João 3.16).
Levante a cabeça: Deus ama você!

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE

Bolo fácil de morango
Ingredientes
1 lata de leite condensado
2 xícaras (chá) de leite
2 colheres (sopa) de manteiga
4 ovos
3 colheres (sopa) de maisena
2 xícaras (chá) de farinha de trigo
1 colher (sopa) de fermento em pó
1 xícara (chá) de morango picado
Margarina e farinha de trigo para untar
e enfarinhar
Mornagos para decorar
MODO DE PREPARO
Bata todos os ingredientes no liquidificador, menos o morango picado, come-

çando pelos
líquidos.
Misture,
com uma
colher, o
morango
picado
e
despeje o
conteúdo batido em uma fôrma retangular média de 35x25cm untada e enfarinhada.
Leve ao forno médio, preaquecido, por
40 minutos ou até dourar.
Retire, decore com morangos e sirva em
seguida.
Rendimento: 12 porções

ACADEMIA
KOMEIKAN

Rua Vicente de
Paula Reis, 23
Bairro São Jorge
(ao lado da Retífica)
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Mulher mata marido com
uma facada no coração

O homicídio foi registrado na noite de 15 de novembro em Raul Soares, na residência do casal, situada na
rua Augusta Amélia Dutra,
número 73 , no bairro Vila
Esperança, em Raul Soares,
por volta das 20h50.Marlene da Consolação de Jesus
Oliveira (foto), 46 anos, matou o marido Edson Moreira
da Rocha, de 44, com uma
facada no peito que atingiu

o coração. Segundo a autora
o marido teria chegado em
casa drogado e lhe agrediu
com um soco na face, tendo
ainda a ameaçado de morte.
Indignada, ele pegou uma
faca e atingiu a vítima com
um único golpe.
Ferido, Edson saiu da
casa mas caiu a poucos metros do local dos fatos. Ele
foi socorrido por familiares
e vizinhos. Segundo apura-

do, ao dar entrada no PAM
foram várias as tentativas de
reanimação, mas sem êxito.
Marlene foi detida e encaminhada à Delegacia de
Polícia Civil de Caratinga,
juntamente com a arma do
crime. Ao jornalismo do Super Canal ela destacou que
estava arrependida e que a
sua intenção não era a de
matar.
Super Canal

Perseguição, tiroteio e
morte. Foi o que ocorreu
durante uma ocorrência de
tráfico de entorpecente na
tarde desta quarta-feira (12),
em Iúna, cidade da região do
Caparaó do Espírito Santo.
Um jovem, que teria levado armas para trocar em entorpecente na cidade de Manhuaçu (MG), foi cercado
por policiais quando retornava. Ele tentou fugir atirando
contra os policiais do 14º Batalhão, que o acertaram com
dois disparos. Dois quilos de
maconha foram apreendidos
e o acusado morreu no Hospital São Lucas.
Após receberem as informações sobre a ação do
acusado, policiais do Serviço
Reservado e caracterizados
do 14º Batalhão organizaram
a estratégia de abordagem
em uma região da zona rural

de Iúna. O jovem, que utilizava uma motocicleta como
transporte, percebeu a presença da polícia e, destemido, jogou o veículo na direção dos policias, conseguiu
furar o bloqueio, mas acabou caindo, quando tentava
se esconder em um local de
brejo. Quando os policiais se
aproximavam para efetuar a
prisão, foram recebidos à balas pelo acusado. O acusado,
Dione Lourenço Purcino, 22
anos, foi atingido por dois
disparos. A polícia encontrou
um pacote contendo dois
quilos de maconha, porém a
arma utilizada para enfrentar
os policiais não foi localizada. Em depoimento prestado
ao escrivão Johne Seibel, da
Delegacia de Venda Nova
do Imigrante, um policial
envolvido na operação disse
que a droga foi encontrada

dentro do brejo. Ele relatou
também que provavelmente,
o acusado tenha escondido a
arma da mesma forma após
ser ferido pelos disparos.
“O local onde “Dioninho”
foi preso estava muito alagado em virtude das últimas
chuvas que caíram na região,
o que tornou impossível a
localização do revólver”
contou o policial Monteiro
ao escrivão, que cientificou o
delegado de plantão, Claudio
Rodrigues Araujo, que não
interrogou o acusado em virtude de seu estado de saúde.
Dione Lourenço Purcino foi
alvejado por dois disparos e
conduzido em estado grave
ao Hospital São Lucas.
Na manhã de quinta (13),
um policial civil confirmou
que o jovem morreu.
A polícia continua na
busca pela arma de Dione

Acusado de tráfico morre
em troca de tiros em Iúna

U

margem da rodovia.
De acordo com o registro
da Polícia Rodoviária Federal, o caminhão carregado
de bois subia um trecho de
serra, próximo ao acesso de
Santo Antônio do Grama,

quando o motorista perdeu
o controle da direção numa
curva. O veículo tombou no
acostamento.
O andarilho estava passando justamente no local em
que o caminhão tombou. Ele

Dois golpes pelo telefone

Dois golpes pelo telefone
foram aplicados em moradoras da cidade de Santo Antônio do Grama nesta terça-feira, 11/11. A Polícia Militar
registrou as ocorrências, mas
não consegue identificar os
autores.
A primeira ocorrência foi
de uma aposentada de 67
anos. Ela havia recebido uma
ligação telefônica através da
linha 062-9304-5758, onde
seu interlocutor identificou-se como Luciano, antigo
amigo dela e supostamente
residente na cidade de Belo
Horizonte.
O golpista relatou que
havia se envolvido em um
acidente de trânsito com seu
veículo, que teria caído em
um buraco às margens da
rodovia BR262, próximo a
João Monlevade. Na conversa, o homem alegou que
necessitava de uma quantia
de R$70,00 reais para colocar crédito em seu celular e
ainda que a vítima deveria
depositar a quantia de quinhentos reais na conta dele.
A aposentada, acreditando
ser o amigo, fez a recarga no
celular indicado no valor de
50 reais. Ela percebeu o golpe e não continuou.
A outra história tem pequenas variações. Durante
a tarde, uma mulher de 55

anos recebeu uma ligação e a
pessoa do outro lado da linha
se passou pelo seu sobrinho
Vitor.
Nesse sentido, ao perceber
que a vítima havia acreditado
que realmente se tratava do
sobrinho, o indivíduo solicitou um depósito em dinheiro
no valor de quinhentos reais,
com a justificativa que o seu
veículo teria estragado próximo à cidade de João Monlevade.
Em seguida, alegando que
precisava pagar o conserto
do carro, pediu que o dinheiro fosse depositado diretamente na conta do mecânico
de nome Diego Cavalcante
Silva. A mulher acabou enganada e depositou o dinheiro na conta indicada.
Nos dois casos a PM
orientou as vítimas e registrou as ocorrências, mas não
teve mais o que fazer. O boletim foi encaminhado para a
delegacia.
Polícia e Cia

Bruno de Souza Costa, 24
anos, matou Deuseni Norberto de Oliveira Júnior, 21
anos, durante a manhã deste
domingo, 16/11, na avenida
Hervê Cordovil, a principal
via do antigo campo de aviação, no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Manhuaçu.
De acordo com a Polícia
Militar, testemunhas relataram que Bruno não concordava com o relacionamento
entre sua ex-companheira e
Deuseni. Já havia ameaçados os dois.

Pro volta de 10:30, ao ver
Deuseni sair de uma casa,
Bruno se aproximou e atirou três vezes na cabeça do
rapaz.
Deuseni foi socorrido pelo
Corpo de Bombeiros e faleceu no final da tarde na Unidade de Pronto Atendimento
(UPA) de Manhuaçu.
O autor fugiu por uma
mata nas proximidades do
local do crime. Equipes da
PM continuam em rastreamento.
Carlos Henrique Cruz

Homicídio no antigo campo
de aviação em Manhuaçu

Lourenço Purcino, que já
teve passagem pelo mesmo
motivo em Afonso Cláudio,
quando trabalhava como
açougueiro em um supermercado do Bairro Grama. A
motocicleta e a droga foram
encaminhadas para a Delegacia de Polícia de Venda
Nova do Imigrante.
Polícia e Cia

Andarilho morre esmagado por caminhão na 262

m andarilho morreu
esmagado por um
caminhão no km 107
da BR-262, no trecho entre
Abre Campo e Rio Casca,
na manhã desta quarta-feira,
12/11. O veículo tombou na
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morreu na hora. Não havia
documentos.
O caminhão estava carregado de bois. Alguns animais fugiram para um pasto
próximo. O motorista sofreu
escoriações.
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ENTRETENIMENTO
Loira e os pernilongos
Assumidamente preocupada com o
meio ambiente e compromissada com um
mundo melhor, a bela loira vai ao Pantanal e hospeda-se num resort ecologicamente correto, no meio da selva.
Na hora de dormir, como o quarto estava muito abafado, e na falta de um ar-condicionado, ela abre a janela do aposento
para ventilar um pouquinho. Mas, em vez
de ar, o que entra no quarto é um monte
de pernilongos.
A loira, desesperada, liga para a recepção toda nervosa:
- Por favor, meu quarto está muito abafado. Eu abri a janela para ventilar, só que
entrou um monte de mosquitos. O que
eu faço? Não quero usar mata-mosquitos
nem repelentes!
O recepcionista aconselha: - Se apagar
todas as luzes do quarto e ficar no escuro,
os pernilongos certamente irão embora.
A loira então fica às escuras e percebe
que 5 minutos depois não há mosquitos
no quarto. Só que 10 minutos depois, ela
vê entrar um monte de vaga-lumes.
Ela imediatamente liga para a recepção.
E o atendente:- O que que foi agora, senhora?
A loira responde mais alterada ainda:
- Não adiantou apagar a luz, meu querido...Os mosquitos voltaram com faroletes!!

sete erros

O julgamento na
cidade do interior
Durante um julgamento em uma pequena cidade do interior, o advogado de
acusação pede que uma senhora de idade
bastante avançada dê seu testemunho.
O advogado se aproxima e pergunta:
- Dona Felícia, a senhora sabe quem eu
sou, não?
Ela responde:
- E como! Desde que era um menino
e sinceramente acho que você está sendo uma decepção para seus pais. Só diz
mentiras, acha que tem razão, é arrogante,
abusado, manipulador e não dá a mínima
para seu esposa, a coitada da Clotilde. Aliás, ela me contou até que andou levando
uns tabefes de você. Você é muito prepotente e um grande idiota. Claro que conheço você, e muito bem...
O advogado ficou atônito, sem saber o
que dizer. E, apontando para o outro lado
da sala, perguntou à velhinha :
- Dona Felícia... a senhora conhece o
advogado de defesa??
Novamente ela respondeu:
- Ô, se conheço! Conheço o Batistinha desde criança. Ele é muito estranho. Tem problemas com bebida. Não
se relaciona com ninguém, é corrupto,
um péssimo advogado. Já traiu a esposa
com três mulheres casadas desta cidade, uma delas a Clotilde, a sua esposa.
A mãe dele, que Deus a tenha, não deve
estar orgulhosa do filho sem-vergonha
que ele se tornou.
O advogado de defesa quase caiu morto
no tribunal.
Então, o juiz pede rapidamente para
que os dois advogados se aproximem e
fala baixinho:
- Se perguntarem para esta velha se
ela me conhece, expulso vocês da cidade
amanhã!

CURIOSIDADES

Qual a origem da geladeira?

A geladeira é um eletrodoméstico essencial na vida
de qualquer família, pois ela
mantém a temperatura dos
alimentos e conserva os produtos, evitando o desperdício.
A geladeira foi criada em
1856, quando uma fábrica
australiana de cerveja contratou James Herrison para criar
um sistema de refrigeração
para seus produtos.
O aparelho foi criado a partir da
compressão de vapor. Uma técnica semelhante já era utilizada em 1854 pela

indústria de carnes dos Estados Unidos. Após aperfeiçoar o aparelho, especialistas
norte-americanos criaram
em 1866 um sistema de refrigeração de frutas e legumes.
A primeira geladeira doméstica surgiu em 1913, com
o nome “Domelre” - Domestic Electric Refrigerator, nos
Estados Unidos.
Em 1927, o eletrodoméstico começou a se tornar popular graças ao lançamento da "Monitor-Top", da empresa
General Eletric.

HORÓSCOPO
Astrológica por Claudia Vannini
ESCORPIÃO – DE 23/10 A 21/11: Há maior movimentação de rotinas no campo do cotidiano, no trabalho
e no campo da mente. A individualidade dos escorpianos
ganha maior proporção por saberem bem o que querem e
a intuição fica mais forte a partir de agora. Bom momento
para estudos e para o aperfeiçoamento.
BENS E FINANÇAS: o trabalho em equipe é fundamental. Nem todos
conseguem realizar trabalhos de forma isolada. A engrenagem em que todos
fazem parte é uma realidade no campo profissional. Valorizar os colegas e
estimular a equipe pode ser sinônimo de humildade e grandeza. Pense nisso.
ÁRIES – DE 21/3 A 20/4: É bom concentrar-se um pouco mais nos objetivos
atuais, apesar de ideias estarem mostrando oportunidades que podem se
transformar em realidade. Planeje-se e evite entrar em pequenas brigas pelo
poder. Há possibilidade de medo de perdas, inclusive no amor.
BENS E FINANÇAS: diante do quadro atual dos astros, é bom se preparar
para controlar um pouco melhor as finanças. Aproveite, se for possível, poupar
para sanar algumas dívidas adquiridas há tempos. Há disposição para sentar
e tentar fechar bons acordos.
TOURO – DE 21/4 A 20/5: Há mais confiança para estabelecer contatos
e, quem sabe, firmar acordos que podem render bons frutos. Observe bem
sua rede social que alguma coisa pode aparecer de contatos a partir daí. O
humor e as questões amorosas ganham pontos nesse momento com Vênus
em Sagitário. Só não esqueça que tudo há limites.
BENS E FINANÇAS: é preciso ter paciência para esperar resultados. Nada
é fácil se não souber erguer as bases. Realizar contatos, ficar por dentro das
questões tributárias, planejar as contas priorizando ações, pode surtir efeitos
que lhe trarão segurança no futuro.
GÊMEOS – DE 21/5 A 20/6: Evite entrar em embates inócuos e que praticamente não levam a nada. Outro detalhe é que o ciúme pode acentuar a
partir de hoje e sua natureza mais mental pode fazer sair um pouco do foco.
Não se irrite com questões corriqueiras do cotidiano, pois você está com a faca
e o queijo na mão para fazer bons acordos e conseguir resultados positivos.
BENS E FINANÇAS: algumas ideias interessantes para sanar um problema
aqui e outro acolá já são esperadas, porém cuidado com a movimentação de
grandes somas financeiras. É preciso estar no controle para evitar comprar
gato por lebre. Analise bem as demandas de mercado e evite os supérfluos.
CÂNCER – DE 21/6 A 22/7: É preciso encarar os desafios com naturalidade
e sem medos. O medo não leva a nada. É importante perceber os detalhes
de sua transformação, pois o Sol e Plutão permitem que você busque um
novo olhar para a vida e compreenda de forma mais objetiva e cristalina a
oportunidade dessa renovação.
BENS E FINANÇAS: o controle das finanças e até de possíveis compras
rotineiras podem tirá-la do sério nesta semana. Obrigações com tributos e
com despesas extras podem até causar embates, mas não esqueça que no
fundo suas ações visam controlar com unhas e dentes os efeitos no bolso.
LEÃO – DE 23/7 A 22/8: Nem tudo, às vezes, saem do jeito que gostaríamos. Também pudera, não dá para controlar tudo, pois há situações que
dependemos mais dos outros. O mais importante é que suas ações podem
surtir efeitos se souber equilibrar seus interesses com o dos outros. O resto é
sorte que vocês têm de sobra.
BENS E FINANÇAS: as oportunidades podem estar a sua frente a partir
desta segunda-feira, dia 17, pois com a trajetória de Netuno em Peixes, há
maior possibilidade de conseguir aumentar o capital ou ser surpreendido com
algum negócio bom. Prepare-se para questões de ordem burocrática com
muita calma e paciência.
VIRGEM – DE 23/8 A 22/9: Algumas ideias e planos futuros ainda podem
trazer bons resultados se souber conduzir e focar. Interesses encontram
guarida na capacidade de entender a realidade de forma mais elevada, e tal
conjuntura poderá servir de base para tornar e fazer acordos muito bons para
todos, inclusive para sócios e parceiros.
BENS E FINANÇAS: o contato com clientes e sócios tem tudo para
realizarem bons negócios a partir desta semana. Alguns reveses podem
acontecer, mas não esmoreça e retome as forças e siga em frente, sempre
com os pés no chão!
LIBRA – DE 23/9 A 22/10: Entenda que deverá assumir rumos de sua vida e
deixar de lado, inclusive, opiniões externas que podem até confundir decisões
importantes. É bom, no entanto, procurar se libertar em suas próprias convicções e permanecer firme em seus ideais de vida. É o início de um novo ciclo.
BENS E FINANÇAS: será necessário realizar ajustes em finanças, pois você
poderá não contar mais com algum capital motivado por mudanças na área
do trabalho. Pense e reflita muito bem antes de adquirir produtos. O melhor
é que seu talento pode lhe render, se quiser, um extra ainda em dezembro.
SAGITÁRIO – DE 22/11 A 21/11: Os sagitarianos já passaram por transformações nos últimos tempos que forçou em grande parte, a um amadurecimento em áreas importantes para a situação de vida atual. A experiência
agora é fundamental, apesar de algumas coisas ainda incomodarem, porém
não por muito tempo.
BENS E FINANÇAS: é preciso paciência para controlar os gastos, por
mais que haja a necessidade de comprar algo somente para satisfazer um
sentimento momentâneo. Aproveite para controlar bem as questões de ordem
burocrática e verifique bem as letrinhas de contratos antes de assinar, por
exemplo, um financiamento.
CAPRICÓRNIO – DE 22/12 A 20/1: Sua ambição ganha um reforço importante de vários planetas em Escorpião e isso pode beneficiá-la, inclusive
para contornar situações de ordem pessoal e também no âmbito do trabalho.
Se houver competições naturais no trabalho, encare com naturalidade e faça
sua parte com afinco e determinação.
BENS E FINANÇAS: é importante saber a hora de politicamente contornar
situações para poder progredir. Sentar a mesa e chegar a um acordo pode
render bons frutos num futuro próximo, inclusive chegando a galgar cargos
em setores mais privilegiados.
AQUÁRIO – DE 21/1 A 19/2: Novas responsabilidades e movimentação
aguardam os sagitarianos neste período. Saiba que o momento agora é de
sentar e perceber o que pode ser levado em frente e analisar, se for o caso,
as oportunidades de negócios, de planos, de objetivos oferecidas a médio e
longo prazo. Se for difícil decidir, coloque tudo na ponta do lápis.
BENS E FINANÇAS: para o controle das finanças, uma das coisas que se
deve fazer é estudar as tendências de mercado, seja em qualquer profissão.
Observar e concluir sobre que rumo prosseguir pode ser um parto, porém
nada impossível para quem persegue a liberdade e tem na inteligência sua
forte aliada.
PEIXES – DE 20/2 A 20/3: Curiosidade por novidades e a possibilidade de
transformar ideias em algo diferenciado pode servir de estímulo para conquistar
novos caminhos. As ideias, muitas vezes, podem estar bem na frente, só que
agora há interesses por novos caminhos, inclusive internacionais.
BENS E FINANÇAS: o período está bom para desenvolver planos de
aplicações financeiras ou enxugar as finanças no que for necessário. Evite,
no entanto, grandes movimentações financeiras neste período. Fique somente
no planejamento, por exemplo, antes de adquirir um imóvel. Não esqueça do
setor burocrático e faça sua parte.
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Cake Boss é preso nos Estados Unidos
O chef Buddy Valastro, conhecido pelos bolos esculturais que faz no
programa de televisão Cake Boss, foi
preso na quinta-feira (13).
De acordo com o site TMZ, Valastro foi detido nesta madrugada, em
Manhattan, por dirigir alcoolizado.
Ele conduzia um Corvette amarelo
e foi parado pela polícia, que sentiu um forte odor de álcool. O teste do
bafômetro acusou que Valastro consumiu uma quantidade de bebida
alcoólica muito superior à permitida pela legislação.
O chef foi preso e seu caso deve ser analisado por um juiz na manhã
desta quinta-feira.

Morre o filho recém-nascido do anão
Marquinhos (assistente de Geraldo
Luís na Record)
O filho recém- nascido do anão
Marcos, assistente de palco de Geraldo Luis no “Domingo Show”,
morreu nesta quinta-feira. O menino, que recebeu o nome de Samuel,
estava internado desde que nasceu,
há quatro meses, e não resistiu.
Era o primeiro filho de Marcos e
sua mulher, Juliana. A gravidez da
moça foi acompanhada pelo público no “Domingo Show”. Marquinhos contou a triste notícia em sua
página do Instagram. “Nosso herói nos deixou”, escreveu.
Leia o depoimento na íntegra:
"Hoje é um dia muito triste pra mim e pra minha esposa. Sei que
não postava fotos do meu herói porque ele estava grave! Porém, hoje
pela manhã, meu herói foi para o céu. Sei que é um momento difícil,
mas quando a gente entrava na sala, a gente não via ele como grave,
mas, sim ótimo. Dávamos risadas! Sempre estávamos felizes para
passar força para ele, mas hoje estamos muito triste. Nosso herói nos
deixou. Obrigado pelo carinho e força. Que Deus abençoe a todos".
Samuel foi cremado na manhã desta sexta-feira no cemitério da
Vila Alpina.

'Bin Laden morreu como
um covarde', diz atirador
Após anunciar durante uma semana, o canal de
TV Fox News finalmente transmitiu na noite de
segunda-feira uma entrevista com Robert O'Neill,
o ex-militar que afirma ter matado Osama bin Laden. Além de contar como foi a operação e que
não acreditava que voltaria vivo para casa, o atirador da unidade de elite Seal declarou que o terrorista líder da al-Qaeda
"morreu como um covarde".
Depois de causar polêmica ao revelar sua identidade, O'Neill contou à Fox News como foi a missão e o momento em que souberam
que estavam indo matar Bin Laden. O ex-militar soube inicialmente
que alguém tinha sido encontrado em uma casa, em algum país, mas
seu grupo não imaginava que era Bin Laden - o homem mais procurado pelos EUA e autor intelectual dos atentados de 11 de setembro
de 2001.
Ex-atirador da força especial da Marinha americana conhecida
como Seal, O'Neill relatou ainda que quando descobriram que estavam indo matar Osama bin Laden, ele e seus companheiros tinham a
certeza de que era uma missão sem volta, que morreriam lá, junto com
o líder da al-Qaeda.
- Nós estamos indo e não estamos indo para voltar. Estamos indo
para morrer quando a casa explodir. Estamos indo para morrer quando
ele explodir. Ou estamos indo para ficar lá por um tempo e seremos
presos pelos paquistaneses e passaremos o resto de nossas curtas vidas
numa prisão - relembrou O'Neill.
O soldado completou que mesmo sabendo dos riscos, ele e seus
companheiros queriam fazer parte da missão, que consideraram histórica.
- É isso. Não tem como ser melhor. É por isso que estamos aqui.
Estamos na guerra por causa deste homem e agora nós estamos indo
pegá-lo - declarou O'Neill, como se ainda estivesse no momento do
ataque.
O'Neill acredita ter sido a última pessoa que Bin Laden viu antes de
morrer. O ex-atirador deu ainda outra declaração polêmica. Ele disse
que o líder terrorista morreu de forma covarde, usando sua mulher
mais nova como escudo humano.
- Parado dois passos na minha frente com as mãos em sua mulher,
era o rosto que eu já tinha visto milhões de vezes.
DISPUTA PELA AUTORIA DO DISPARO: O'Neill é um dos
protagonistas de uma polêmica que está provocando mal-estar no
Péntagono. Depois de revelar ao "Washington Post" ser o homem que
matou Bin Laden, o ex-militar foi contestado por outros membros de

acesse: www.jm1.com.br

sua equipe, que indicam outros dois militares como os autores da ação.
Uma fonte próxima a outro ex-seal, que preferiu ficar no anonimato, diz que o tiro fatal foi disparado um ou dois militares que entraram
no quarto em que o terrorista foi morto antes de O'Neill. Matt Bissonnette, outro ex-membro da equipe que escreveu o livro "No Easy
Day" ("Não há dia fácil") sobre a operação em 2012, não contesta a
posição de O'Neill diretamente.
- Duas pessoas diferentes contando duas histórias diferentes, por
duas razões diferentes - disse Bissonnette. - Tudo o que ele diz, ele diz.
Eu não quero falar sobre isso.
Líderes de operações especiais enviaram cartas a todos os membros
da Seal Team Six, solicitando que cumprissem o código de silêncio e
não divulgassem informações sobre as operações. Além disso, os comandantes pedem que os ex-militares evitem levar "crédito público"
por suas ações.
O'Neill disse que decidiu revelar sua identidade após ter perdido
benefícios, como plano de saúde, após ter deixado o serviço militar
depois 16 anos, quando o tempo mínimo exigido é de 20 anos. Funcionários do Pentágono não confirmaram nem negaram as informações do ex-seal.

Graciele Lacerda desabafa: 'Wanessa se
arrependeu, isso que importa'
Graciele Lacerda, 33, foi curta e grossa ao
comentar as declarações que a cantora Wanessa, 31, fez referentes a ela.
"Wanessa se arrependeu, é isso o que me importa", disse a namorada de Zezé Di Camargo,
52, para o site “Ego” sem querer se estender no
assunto.
A polêmica começou quando Wanessa comentou durante um evento ocorrido na última
terça-feira (11) sobre o namoro do pai com a
jornalista capixaba. "Onde eu piso ela não pisa!
Todo mundo sabe disso. Quero relação zero com ela", declarou.
Um dia depois, a famosa publicou uma mensagem nas redes sociais
na qual aparentava ter se arrependido do que disse sobre a companheira de Zezé. “Devemos colher rosas, correndo o risco de nós machucar
com esses espinhos. Achei ter aprendido a colher rosas, mas até na
aparente experiência do florista pode haver enganos, muitas vezes por
prepotência da própria experiência, mas muitas vezes por pura e sincera distração! Fui distraída”,postou ela no Instagram.
"Pai te amo! Nada irá mudar isso! Seja feliz! Tua felicidade e de
todos aqueles que amo é igual a minha paz", completou Wanessa na
web.
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diversas brigas com o ex-marido, que já a criticou em sua página no
Instagram.
A separação de bens ainda está sendo discutida por eles e esse seria
o motivo para as discussões dos últimos meses.

Aos 87 anos, Cid Moreira diz que ainda faz
sexo: “Somos um casal!”
Com mais de 50 anos de carreira, Cid
Moreira, 87, não se importa em comentar
sobre a intimidade com a esposa, Fátima
Sampaio, 51, com quem está casado há 14
anos. Em entrevista ao jornal “Extra”, o
jornalista falou a respeito da própria vida
sexual abertamente. “Apesar da diferença
de idade, nós somos um casal. A gente namora, sim. A gente faz amor, sim”, revela
durante o Prêmio Extra de Televisão 2014, que aconteceu na noite
de terça-feira (11), no Vivo Rio, no Rio de Janeiro. Moreira também
falou sobre o sexo na terceira idade. “Quem disse que velhinho não
pode ser saudável? Existe prazer e sexualidade em todas as idades. É
tudo igual. É só a pele que vai envelhecendo”, afirma à publicação.
O jornalista da Globo é 36 anos mais velho do que a esposa e eles
comemoraram os 14 anos de casamento no início do mês em Gramado, no Rio Grande do Sul. No entanto, na semana que vem, os dois
vão viajar para Nova York, nos Estados Unidos.

Jornalista que insinuou caso de Raí com
Zeca Camargo terá de pagar indenização
A jornalista Fabíola Reipert, do portal R7, foi condenada pela Justiça de São Paulo a pagar R$ 72,4 mil de indenização por danos morais
ao ex-jogador Raí. Em seu blog, ela havia publicado notícias que insinuaram que o ídolo do São Paulo tinha um affair com o apresentador
global Zeca Camargo. O caso começou em julho de 2012, quando
Reipert publicou que "a TV Globo proibiu os programas da casa de
associar os nomes de Zeca Camargo e Raí". Ao dar tal informação, a
jornalista finalizava sua postagem questionando: "O que será que eles
têm para esconder, hein?".
À Justiça, Raí utilizou notícia anterior de Reipert, que à época sua
separação havia afirmando que "um belo ex-jogador de futebol teria
deixado a mulher em troca de um novo amor. Ele foi morar com um
apresentador da Globo". Com julgamento correndo desde a publicação da segunda matéria, Reipert poderá recorrer da sentença e, por
isso, ainda não pagará a indenização. Em entrevista ao UOL Esportes,
a jornalista comentou que acha "estranho que seja proferida uma condenação baseada em suposições".

Thammy Miranda faz tratamento para mudar
de sexo mas garante: 'Não vou ter um pênis'
Ticiane Pinheiro e César Tralli beijam muito
em festa de casamento
Homossexual assumida desde 2006, Thammy

Miranda, 32, revelou que está fazendo um tratamento para mudar de sexo.
De acordo com a coluna “Retratos da Vida”, do
jornal “Extra”, a filha de Gretchen, 55, declarou
para uma rádio carioca que está tomando injeções
de hormônios masculinos. Por conta disso, ela já
percebeu o surgimento de alguns pelos no rosto.
"Tomei a decisão de ser quem realmente quero
ser”, disse a famosa. A atriz também garantiu que
conta com o suporte de uma equipe médica formada por endocrinologistas e até por um psiquiatra. A retirada dos seios, útero e ovários
irão ocorrer posteriormente. "Não vou ter um pênis, continuo com a
minha vagina. O que eu vou fazer é tirar o útero e o ovário. O meu
objetivo não é mudar a minha genitália. Aliás, sou muito feliz com ela.
Ao contrário do que as pessoas pensam, não vou implantar nenhum
órgão sexual masculino em mim". Ela falou que a mãe já sabe sobre
a sua decisão e a apoiou. "Ela só não quer que vire um circo na imprensa", explicou. Thammy ainda recordou que, segundo Gretchen,
desde criança ela tentava fazer xixi em pé. “Fui criada pra ser uma
menininha que ia dar sequência à carreira dela”, comentou.
“Estou falando disso porque sei que sou uma pessoa pública e há
coisas que é melhor a gente falar abertamente, do que deixar especularem, mas espero que não pensem que faço isso para aparecer ou por
impulso”, justificou Thammy.

Zilu começa namoro com cantor
sertanejo de 25 anos
Após diversos problemas familiares nos últimos
meses, Zilu Godoi, 54, começou um namoro com o
cantor sertanejo Sávollo Lopes, 25. A informação é
do colunista Leo Dias, do jornal “O Dia”, do Rio de
Janeiro. Como de costume, a empresária prometeu ao
músico que vai ajudá-lo em sua carreira e torná-lo famoso. Aliás, Sávollo é amigo de Zé Henrique, 39, ex-namorado da antiga mulher de
Zezé di Camargo, 52. Vale lembrar que Zilu namorou por três meses
com Zé e terminou o romance em julho. Recentemente, ela enfrentou

Em clima de paixão, Ticiane Pinheiro, 38, e César Tralli, 43, beijaram muito durante o casamento do sobrinho de Hebe Camargo que
aconteceu na última sexta-feira (7). O evento que ocorreu na mansão
da ex-apresentadora em São Paulo celebrou a união de 7 anos dos
empresários Cláudio Pessutti e Helena Caio.
Com um vestido longo azul e cheio de detalhes brilhantes nas costas, a apresentadora da Recordse divertiu na festa e mostrou muita alegria ao lado do jornalista da Globo. Além deles, o casamento contou
com a presença do ex-marido de Ticiane, Roberto Justus, 59, com a
atual namorada Ana Paula Siebert, 26. Adriane Galisteu, 41, e o marido Alexandre Iódice, 41, também estiveram no enlace.

Robert Pattinson aparece com visual
bizarro durante evento
O comportamento de Robert
Pattinson, 28, voltou a impressionar os fãs e a imprensa americana. Na última quinta-feira (13),
o ator foi a um evento beneficente em Los Angeles, nos Estados
Unidos, e mostrou o seu novo visual no momento em que passou
pelo tapete vermelho da festa.
Quando foi clicado de frente, o
galã parecia com um look ligeiramente diferente, mas ninguém imaginava que ele teria raspado a parte de trás da cabeça. No entanto, o
curioso é que deixou uma parte dos fios castanhos.
De acordo com o “Daily Mail”, ainda não se sabe se Pattinson está
com esse visual por causa de umnovo trabalho no cinema ou por questões pessoais. Há alguns dias, o galã estava escondendo o seu cabelo
quando saía às ruas.
Na última quarta-feira (12), Kristen Stewart, 24, que já namorou
Robert Pattinson, foi fotografada passeando com uma amiga e vestindo roupas largas e mais masculinas. O paparazzo conseguiu mostrar
até a cueca que a atriz usava durante o passeio.
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aulo César iniciou as falas
abordando o tema dos motoristas, que não recebem
há alguns meses e que tiveram
suas diárias retiradas e também
a insalubridade. Eles agora tem
dificuldade em se alimentar
quando saem de casa e acabam
tendo que levar marmita ou
pagar caro pra comer na rua. A
Vereadora Neura esclareceu que
houve reunião com uma pessoa
competente que constatou que
a insalubridade não era necessária mas que se a firma errou,
poderão recorrer. A Prefeitura
também já fez um acordo para o
pagamentos deles e vai estudar a
questão das diárias futuramente.
"A Prioridade do Governo
hoje, é manter as contas fiscais
em dia para que possam receber
todos os benefícios possíveis dos
Governos." - Neura

Outro assunto abordado foi a
limpeza do rio que passa lá no
Berra Onça, conhecido como "mucufo", que os capins já estão unindo
um lado com o outro e tem muita
coisa pra limpar, antes que venha a
época de chuvas e enchente.
A Farmácia de Minas também foi alvo de críticas, onde
o Vereador Beto afirmou que a
mesma foi construída em terreno particular e que não consta
documentação de que foi doado
para a Prefeitura. E o vereador
Saulo disse com toda certeza que
existe sim essa documentação

Os vereadores Renatinho, Beto Lamparina, Neura da Silva, Paulo Cesar e Saulo

e que irá provar. Que agora as
pessoas procuram remédio e
encontram, e que antes tudo
faltava; Remédios, médicos,
Hospital, etc. Hoje não está a mil
maravilhas, mas funciona, está
aberto, recebe e atende pessoas.
O 13° dos funcionários também esteve na pauta. A Prefeitura não sabe se terá como
pagar, pois com seus cofres
bem arrombados e com muita
dívida pra pagar, já anunciou
que a previsão é negativa e
provavelmente não haverá este
pagamento neste ano.
Alguns vereadores falaram
sobre outros salários altos e
excesso de funcionários e sobre
a Reforma que o Sr Prefeito está
procurando fazer, que se isso
for ajustado é possível pagar
o 13°. E aí vem outros e falam

que se essas muitas dívidas não
tivessem sido deixadas por outro
Prefeito, hoje se teria condição de
fazer mais coisas, pois com INSS
atrasado, precatórios e multas,
mais de milhão já foi retirado da
Prefeitura, impedindo assim a
realização de muita coisa.
Uma polêmica na casa foi o
assunto abordado pelo Vereador
Beto Lamparina, que olhou no
site da Transparência Pública e
constatou que o Assessor Jurídico da Câmara é o mesmo que o
da Prefeitura, e perguntou: "Isso
é moral e legal? Quando houver
uma CPI ou processos das duas
casas, como será o procedimento? O que mesmo que apanha é
o que bate?"
Renato explicou que antes de
contratar esta pessoa procurou
saber se isso era possível, e mes-

mo assim, na época este não era
o mesmo nos 2 locais. Mas ele
descobriu que antes também era
assim e que era possível, pois ele
não é bobo e não está ali de brincadeira, ele procura saber das
coisas. Beto Lamparina disse
que irá procurar Assessoria dele
para averiguar esta situação.
Vereador Saulo e Neura explicaram muita coisa, mostrando
porque estão nesta condição,
e que vergonha muito maior é
ter um Postinho construído no
Areado que nem se quer pode ser
utilizado, e que no Governo nem
consta como obra terminada, que
foi um dinheiro perdido, retirado
de um povo que tanto necessita.
O Presidente da Câmara Renatinho arrematou dizendo que
assim como hoje a oposição
mostra as coisas erradas, os da

base aliada também fazem isso
e não se acovardam. E assim a
política tem chance de melhorar. Reclamou do atendimento
público na Saúde, onde muitos moradores tem reclamado
da falta de sensibilidade dos
atendentes e que isso não pode
ser assim, pois quem procura é
porque precisa, porque é carente, porque precisa da ajuda de
todos e que as pessoas que lá
trabalham deveriam tratar com
mais dignidade. Que quando ele
não for mais vereador ou quando
ele precisar, também quer ser
bem tratado por quem lá estará
trabalhando, independente do
posto que ele ocupou.
"Temos que ser homens e mulheres suficiente para reconhecermos que fomos escolhidos
pelo povo, e se não retribuirmos

à ele o mínimo, o que será do
povo? Temos que contribuir e
ajudar."
Chamo todos à reflexão para
que possamos melhorar nossa
cidade. Temos que nos unir e
buscar soluções. Pois assim
quem ganha é o povo, que nos
escolheu. - Renato
O Projeto votado foi o que
nomeia a Praça que fica atrás da
Escola Antônio Sathler com o
nome de Matheus Alves Rodrigues, conhecido como Matheuzinho, (jovem que morreu ano
passado que cantava na banda
SH22 e que deixou muitos amigos) e foi aprovado por todos
vereadores.
Também houve moções e a
Sessão foi encerrada.

