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Distribuição gratuita

Circulação: Região Vertente do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Câmara aprova suplementação de
R$ 120 mil para servidores do SAMAL
PÁG.
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a sessão legislativa de Quinta-feira, 20, a Câmara de Vereadores aprovou
por unanimidade o Projeto de Lei nº 105/2014 que Autoriza a abertura de
crédito suplementar ao orçamento do SAMAL (Serviço Autônomo Municipal de Limpeza Urbana), no valor de R$ 120.000,00.

PÁGs.
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Servidores municipais
fazem manifestação contra
decreto da prefeitura
Tetra: Cruzeiro vence PÁG.
Goiás e é campeão
10
brasileiro de 2014
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EDITORIAL

Falta de investimento em
segurança gera insegurança
A morte de mais duas pessoas em poucos dias, chamou atenção das autoridades pela falta de policiamento no Distrito da Prata. Na gestão passada existia
destacamento e os policiais tinham um grande trabalho diante de inúmeras
ocorrências registradas todos os dias, e daí tiramos uma conclusão, quantas
intervenções poderiam se transformar em mortes se não fosse a presença da
polícia, o agente mesmo fora de seu horário de trabalho continua prevenindo
a violência. Quando existe uma incidência maior de assassinatos e outros
crimes de violência em uma comunidade podem ter certeza, alguma coisa está
errada. Por que uma cidade vizinha registra índice de violência mais baixo que
a outra? Segundo os especialistas, não há consenso a respeito das causas da
criminalidade violenta entre as diversas correntes do pensamento científico,
e além disso, as diversas políticas adotadas ao redor do mundo apontam para
diversas alternativas de combate à criminalidade; inclusive, em algumas até
mesmo é questionada sua eficácia quanto aos resultados obtidos. Entretanto,
Beato Filho (1997) destaca que o combate ao crime por parte das organizações
policiais pode perfeitamente prescindir de um diagnóstico de suas “causas”
para orientar-se na delimitação de estratégias de combate ao crime. Nossa
opinião é que sem recursos públicos tudo fica bem mais difícil para resolver.
Dos 465 municípios do Estado de São Paulo, 37 não registram um único caso
de homicídio doloso há pelo menos 11 anos, são todas cidades com população
de até 5 mil habitantes. Em Lajinha na gestão anterior existia policiamento na
Prata, mas o prefeito deixou de repassar as verbas do convenio que ele assinou
com o Consep (Conselho de Segurança Pública) para arcar com as despesas
do destacamento, com isso inviabilizou a permanência dos policiais no distrito.
Alguns considera que falta um pouco de atenção das autoridades para com o
Distrito, com uma população de mais de 4 mil habitantes maior que muitos
municípios brasileiros, a população não vê retorno do que merece a comunidade. Politicamente pelo seu tamanho a representação é muito pouca, apenas
um vereador, já que os eleitores seriam suficiente para eleger três ou mais. Há
um trabalho em andamento para mudar esta realidade, para a próxima eleição
dizem que o povo vai se organizar e mostrar sua força. O povo reclama da
falta policiamento, a iluminação pública é péssima, além de faltar lâmpadas
nos postes dependendo do horário a voltagem caem a menos de 80 volts, as
ruas esburacadas e sem pavimentação. A falta de serviços básicos, desencadeia
uma série de problemas para a população, assim como a saúde preventiva a
segurança também evitam mortes. A situação
Fale com a redação
é calamitosa, o distrito tem um povo muito
contato@jm1.com.br ordeiro e trabalhador, mas deseja mais aten(33)3331-8409
ção do poder público. O atual prefeito Lúcio
apesar de ter pego uma prefeitura quebrada,
sem dinheiro, precisa tomar atitude urgente para equilibrar as contas públicas,
caso não faça os acertos necessários, vai complicar ainda mais a situação de
Lajinha, todos sabem que o ano que vem os recursos serão ainda menores
e a cidade necessita de um choque de gestão. Lajinha, entra prefeito e sai
prefeito e a cidade continua atolada em dívidas, não sobra dinheiro nem para
pagar o 13º salário dos funcionários. Erros do passado estão inviabilizando as
administrações atuais, estas irresponsabilidades é que foram gerando despesas
e precatórios que deixou a cidade ingovernável. Os vereadores desejam uma
reunião com o prefeito para ajudar encontrar uma solução. A cobrança em
cima dos vereadores é enorme e eles não sabem mais o que falar com o povo
que cobra sempre. Até a oposição deseja ajudar o prefeito, todos querem o
bem de Lajinha, apenas esperam uma atitude do prefeito, ou ele faz alguns
ajustes agora ou a situação ficará tão ruim que vai faltar dinheiro para pagar
os funcionários. Acabou aquele tempo que os vereadores de oposição faziam
de tudo para dificultar a administração, hoje os vereadores evoluíram e a Câmara Municipal de Lajinha tem ótimos vereadores com bastante experiência
e querem ajudar o prefeito, mas ele precisa sinalizar com projetos eficientes e
fazer os ajustes necessários para revigorar a máquina, só assim Lajinha poderá
equilibrar as despesas e receitas. A maioria do povo culpa o prefeito por não
saber o que se passa com a prefeitura, falta comunicação do prefeito com a
população, a partir do momento que o prefeito explicar as razões da falta de
recursos a população vai entender, pois sem recursos é impossível fazer obras.
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ESCREVA-NOS, SERÁ UM PRAZER DIVULGAR SUA CARTA.
LEIA ACIMA COMO FAZER E MÃO NA CANETA OU NO TECLADO.

CARTA DOS LEITORES
Ao Jornal das Montanhas
Caro colegas, não é possível
que todos morreram, onde está
a galera do grupo Monsenhor
Gonzalez dos anos 50 e 60,
vamos interagir, que foi feito
daquela gente maravilhosa, vamos contar histórias lembrar um
pouco da época que passamos
juntos, por este Grupo Escolar,
e quantas professoras dedicadas,
como minha querida professora
Dª Julieta Araujo Heringer , mãe
do Glaucio, Gleuso , e Jeferson
se não me engano dos nomes , do
que mais lembro é do Dr. Glaucio
cardiologista em Manhuaçu, sua
mãe meu caro amigo, foi uma
pessoa maravilhosa, inesquecível. Um grande abraço para
todos os vivos, os que já morre-

ram boa sorte, herlichybastos@
hotmail.com
Herlichy Moreira Bastos
O povo quer ser ouvido
O povo pede para ser ouvido!
Diante de tantas reivindicações,
tantas manifestações e greves,
todas elas com motivos dirigidos,
isso causa preocupação parece que
algo está errado, a prefeitura é uma
só, recursos que estão disponíveis
são poucos, mais há maneiras de
se atender as reivindicações populares, existe uma forma de juntar
população e prefeitura lutando em
prol de um só motivo o qual é o
melhor para Manhuaçu. Unindo
forças podemos ir além, ao invés
de criticar podemos ajudar, não

adianta querermos que algo esteja
pronto da noite para dia, nunca
foi assim, melhorias são feitas
com tempo, com prazo. Estamos
vendo a cidade crescendo, evoluindo, com hotéis, lojas novas,
lanchonetes, tudo isto vai fazer a
diferença na economia da cidade
e da população, Manhuaçu é uma
cidade polo de referência regional
e devemos ficar orgulhosos por
isto, pois por mais que os cidadãos
pensem que esteja ruim, existem
cidades em situações piores que a
nossa onde a administração nem
se preocupa em estar melhorando,
nem se quer um investimento
faz. Então calma cidadãos, tenha
fé que o melhor para Manhuaçu
está por vir.
Jeniffer Batista Gomes
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Proposta da CGU causa indignação
A imprensa mundial
fala que corrupção no
Brasil é a maior do mundo. Veja a cara de pau de
certas pessoas que deveria dar bons exemplos,
mas o que falam causa
indignação, chefes de órgãos de defesa de controle, como Jorge Hage (Controladoria Geral da União), querer que se
faça um “acordo de leniência” para preservar contratos bilionários,
obtidos mediante fraude em licitação e pagamento de suborno, de
empreiteiras envolvidas na ladroagem da Petrobrás. Se o nosso país
fosse sério homem como este deveria ir de imediato para a cadeia.
A hipótese é tão absurda que não merece nem comentário. Agora
veja esta também do presidente do Tribunal de Contas da União,
Augusto Nardes, afirmar que as obras “não podem ser paralisadas”.
É brincadeira, será que estamos em um país de faz de contas, lógico
que podem ser paralisadas, e é o que devem ser feito. Começo achar
que Aécio se livrou de uma grande bomba.

estaduais, além de representantes dos
poderes executivo e legislativo. O público presente teve a oportunidade de
assistir à várias apresentações dos alunos, que ressaltaram diversas características da vasta cultura afrodescendente. Além das manifestações culturais, o
presidente da 54ª Subseção da OAB/
MG, Alex Barbosa de Matos, ministrou palestra acerca da importância em
incentivar a reflexão sobre políticas
públicas voltadas para promoção da
igualdade racial, na expectativa de fortalecer o enfrentamento das desigualdades raciais e conscientizar a sociedade sobre a desigualdade, intolerância e
o preconceito ainda existentes.

A luta dos sindicatos

Funcionários que investiram FGTS na
Petrobras perderam tudo
Em 2000 fizeram uma campanha junto aos trabalhadores para
usarem o dinheiro do FGTS para comprar ações da Petrobras,
nada menos que R$ 1,61 bilhão foi injetado na estatal, mas o que
deveria ser grande investimento gerou perdas de 62,4% ao trabalhador. Ações que chegaram a valer R$ 103 em 2008 sucumbiram à avareza dos envolvidos no esquema do Petrolão e perderam
88,5% do valor, e chegaram a ser negociadas no pregão do dia
20 a míseros R$ 12. Prejuízo e dor de cabeça, mais de 312 mil
pessoas investiram até 50% do FGTS em ações da Petrobras. Tudo
foi corroído e ainda saíram devendo: 144,3%. Como dizem por aí,
nada é tão ruim que não possa piorar, as ações da Petrobras caíram
13,2% uma semana depois da prisão dos empreiteiros.

Apenas um dia de paralização dos funcionários públicos de
Manhuaçu, bastou para encher a cidade de sindicalistas de várias cidades, dizem que o prefeito não vai desistir do decreto e
o sindicato tem um pepinão pela frente. “eta, eta, eta o prefeito
é picareta”, esse foi o tom dado pelo presidente da Federação
dos sindicatos. Na próxima terça-feira o SINTRAM espera uma
resposta do prefeito para fazer uma assembleia e ver o que a categoria quer, se partem para a paralização geral ou não.

O assunto de todos os dias ‘Lava Jato’

Valorizando a cultura afrodescendente
Seminário promove Dia Nacional da Consciência Negra,
evento ocorreu dia 20, no anfiteatro da Câmara Municipal de
Manhuaçu, o IV Seminário Regional de Política de Promoção
Social pela igualdade racial, com o tema: “Vivenciando Valores
Civilizatórios Afro-Brasileiro”, promovido pela Associação do
Movimento Cultural Negro de Manhuaçu e o Conselho Municipal de Promoção pela Igualdade Racial. O seminário faz parte da
homenagem ao Dia Nacional da Consciência Negra, lembrado
no mês de novembro.
O evento reuniu diretores e alunos de escolas municipais e

E agora depois
que foi aprovado
o fechamento, o
Coelho Diniz fala
em demissão de
20% de funcionários, por sua vez o
prefeito já deixou
transparecer que
não sancionará a
Lei, o presidente
da Câmara Maurício Júnior, estava viajando quando a lei foi aprovada e não deve sancioná-la,
caberá ao vice cabo Anízio sancioná-la ou não. A verdade é que
os vereadores foram pego no contrapé, faltou dialogar com a
sociedade coisa que agora o prefeito diz que irá ouvir o povo
e se for da vontade da maioria ele está pronto para fazer a vontade popular. Caso a lei prevaleça, segundo alguns munícipes
Manhuaçu vai cometer um dos maiores retrocessos contra a economia local e mais ainda contra a sua própria população caso a
lei seja sancionada. “O projeto, na verdade, só beneficia basicamente trabalhadores que militam em supermercados. Ora, qual é
o número exato destes trabalhadores, quantos são de fato? Qual é
exatamente a população de Manhuaçu? Façam as contas. Quem
sai perdendo com uma lei esdrúxula destas? Fácil de responder:
o povo de Manhuaçu. Os trabalhadores dos supermercados devem ser respeitados nos seus direitos legais e certamente o são
pelas redes que aí estão. Se não são basta acionar o Ministério
do Trabalho para que efetue a fiscalização. Se os sindicatos sempre agirem dessa forma no Brasil nós nunca seremos um grande
país desenvolvido social e economicamente como são os Estados
Unidos da América, onde o comércio é livre para funcionar 24
horas por dia e 365 dias por ano. Capitalismo de verdade e desenvolvimento de fato. Vereadores de Manhuaçu, não retroajam
no tempo, a cidade merece muito mais liberdade econômica do
que tem hoje”. Comenta Gilmar

A impunidade assola nossa sociedade

Dia 5 será eleito o próximo presidente

A Câmara Municipal de Manhuaçu antecipou para o dia 5 de dezembro a eleição da Mesa Diretora para a gestão de 2005. Tudo indica que a oposição ao prefeito Nailton Heringer continuará, mesmo
nestes dois anos em que a Câmara fez uma oposição ao prefeito, não
deixou de votar e aprovar seus projetos, o prefeito foi duramente
criticado nestes dois anos. Há dois candidatos de oposição e dois de
situação, mas a vitória só saberemos dia 5/12 depois das 18 horas. A
verdade é que vereadores não gostam de se opor ao prefeito, afinal
de contas os vereadores gostam de ver suas indicações serem atendidas. Articulam candidaturas os vereadores Gilsinho e Cabo Anízio do lado do prefeito e Jorge do Ibéria e Paulo Altino na oposição.

Fechamento dos mercados aos domingos

Lei o Brasil possui bastante, mas aplica-la é que pega, todos
sabem das punições que estão nas leis. Você acredita que o
governo tem coragem para punir severamente as empresas segundo a Lei? Eu não acredito, pode até aplicar algumas multas, mas proibir as empresas de participar de licitação e fazer
o que determina a lei vai ser difícil. A aplicação de multas que
variam de 0,1% a 20% do faturamento bruto da companhia
no ano anterior está prevista na Lei 12.846, conhecida como
Lei Anticorrupção, sancionada em janeiro desse ano pela presidente Dilma Rousseff. O levantamento considerou a multa
máxima de 20% sobre o faturamento bruto das empresas. A
esse montante ainda seriam somados os valores que as companhias terão que devolver aos cofres públicos – artigo também previsto na lei –, ao fim das investigações, por terem sido
desviados da estatal.
De acordo com a CGU, a Lei Anticorrupção está valendo apesar de não ter tido um dispositivo regulamentado pelo governo
federal: o que trata da definição de políticas de prevenção à corrupção nas empresas, uma espécie de “corregedoria” interna. A
multa maior seria paga pela Camargo Corrêa e poderia chegar a
R$ 5,16 bilhões, seguida pela OAS, com um montante de R$ 2
bilhões, e em terceiro, a Queiroz Galvão, com uma punição que
poderia chegar a R$ 1,9 bilhão.
Na avaliação da professora de direito da PUC Minas Eliane
Cristina da Silva, é preciso que a lei tenha “eficácia social”. “A
existência da lei é importante, mas somente ela não é suficiente
pra combater a corrupção em um país onde ela é tão arraigada”,
aponta.
Além das multas e do ressarcimento, as companhias podem
ficar proibidas de receber subsídios, incentivos ou de contrair
empréstimos com instituições financeiras públicas, como o Banco Nacional do Desenvolvimento, e podem ter suas atividades
suspensas temporariamente ou de maneira definitiva. As companhias também podem ficar proibidas de participar de licitações
de órgãos públicos.

O sentimento no Brasil é o de que as penas, a aplicação das
penas, a morosidade da justiça e as leis demasiadamente protetivas ao criminoso estão destruindo nossa sociedade. Não obstante esta constatação - a qual já está demonstrada por consultas
ao povo - contrariando a Constituição Federal, os responsáveis
pela elaboração e aplicação da lei penal e processual penal nada
fazem para que o comando constitucional que diz que o poder
emana do povo e que os políticos são apenas os representantes
da vontade deste povo seja aplicado. O projeto do novo código
de processo penal, por exemplo, em vez de procurar amenizar a
morosidade da justiça e diminuir a impunidade, prefere tentar
aumentar as garantias dos criminosos, como se as que já existem
no Brasil não fossem suficientes. As vítimas estão e causa prejuízo a todos, inclusive a determinados políticos, autoridades e
teóricos do Direito.
Por parte dos políticos, nota-se o absoluto abandono da segurança pública. Definitivamente, não há investimentos na polícia
nem leis que lhe garantam mais independência e efetividade para
fazer a prevenção e a investigação dos crimes.

Falso cardeal continua preso em SP e
será deportado para Alemanha, diz PF
O alemão Wolfgang Schuler, de 66 anos,
que atuava como falso cardeal, será deportado para seu país de origem, segundo
informações da Polícia Federal divulgadas
sexta-feira (21). O homem está preso na
sede da PF, na Lapa, na Zona Oeste de São
Paulo. A deportação para a Alemanha vai
ocorrer no prazo de até 15 dias.
Durante sua passagem pelo estado de São
Paulo, Schuler foi recebido em igrejas, onde se apresentou como
visitador apostólico. Segundo a Arquidiocese da capital paulista,
ele teria celebrado missas e ouvido confissões em cidades do interior. O homem que circulava por igrejas se apresentando como
arcebispo de São Paulo já respondia pelo crime de falsidade ideológica na Bahia desde 2003. E, por causa desse crime, a Justiça
da Bahia autorizou a deportação.
O Arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, divulgou nota
no último dia 7 de novembro para todos os padres sobre um falso
cardeal que circulava por paróquias de São Paulo. Segundo informações da Arquidiocese, o falsário chegou a ir a Paróquia São
Paulo da Cruz (Igreja do Calvário), em Pinheiros, Zona Oeste da
capital, e pediu ajuda financeira.
O falso cardeal chegou a se apresentar como Fr. André Cardeal
von Hohenzollern, da Ordem dos Cartuxos, Arcebispo nomeado
de São Paulo. Ele usava uma túnica e estola no braço.
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"Jesus é meu advogado"
Ex-diretor de marketing do Banco do Brasil Henrique Pizzolato disse ter encontrado
"pequenos sinais da existência de Deus"

• QUEM INVESTIU FGTS NA
PETROBRAS PERDEU TUDO

890 milhões à Camargo Corrêa, Andrade Gutiérrez e
Queiroz Galvão.

Trabalhadores
que
usaram o dinheiro do
FGTS para comprar
ações da Petrobras
em 2000 injetaram R$
1,61 bilhão na estatal,
mas o que deveria ser
grande investimento
gerou perdas de 62,4% ao trabalhador. Ações que
chegaram a valer R$ 103 em 2008 sucumbiram à
avareza dos envolvidos no esquema do Petrolão e
perderam 88,5% do valor, e chegaram a ser negociadas no pregão desta quinta a míseros R$ 12.

• OPERAÇÃO RIVOTRIL

• PREJUÍZO

• FICA, TRABUCO

Mais de 312 mil pessoas investiram até 50% do
FGTS em ações da Petrobras. Tudo foi corroído e
ainda saíram devendo: 144,3%.

Amigos e tietes de Luiz Carlos Trabuco, presidente
do Bradesco, cogitavam pedir em coro, na porta do
banco, para ele não cometer o desatino de aceitar
o cargo de ministro da Fazenda de Dilma. Não foi
necessário. Ele não é do tipo que comete desatinos.

• LADEIRA ABAIXO
Como nada é tão ruim que não possa piorar, as
ações da Petrobras caíram 13,2% uma semana depois da prisão dos empreiteiros.
• CENA PATÉTICA
Inocêncio Oliveira (PP-PE), o “guardanapo” (porque
não sai da Mesa), oferecia a tribuna sem inscrição,
ontem, para se manter na TV Câmara.
• COBRANÇA
Agora que dobrou a bancada para 20 deputados, o
PRB espera faturar algo melhor que o inexpressivo
Ministério da Pesca.
• PETROLEIROS SUSPEITAVAM
DE DUQUE DESDE 2010
É antiga a rixa do Sindicato dos Petroleiros com
Renato Duque, o ex-diretor da Petrobras preso na
Operação Lava Jato: o Sindipetro-RJ atribuiu a ele
prejuízo de US$1 bilhão no afundamento da plataforma P-36, que em 2001 matou 11 trabalhadores. Na
denúncia ao Ministério Público Federal, o sindicato
denunciou negócios do diretor, que chegou na Petrobras com José Dirceu, na era Lula. Ninguém foi
punido.
• HOMEM DE VISÃO
A plataforma foi construída pela Marítima, do brasileiro-colombiano Germán Efromovich, que venceu 9
licitações na era Renato Duque.
• PARTE DO BUTIM
Preso pela PF com o ex-diretor, o gerente Pedro Barusco, responsável pela construção da P-36, já aceitou devolver US$ 100 milhões.
• FIM DA LINHA?
A delação premiada de Pedro Barusco pode tirar seu
chefe Renato Duque dos holofotes, mas pode significar até o fim da linha para o PT.
• O PERU É LONGE
A Lava Jato derruba os executivos, mas não as
obras bancadas no exterior pelo BNDES, poupado
até agora: só um trecho do Corredor Ferroviário Interoceânico Sul (Peru-Bolívia-Brasil) rendeu US$

Bateu o pânico na Engevix em Florianópolis (SC),
após a Lava Jato: um diretor negociou a concessão
do aeroporto de Brasília, o outro foi alvo da Operação
Ave de Rapina, da PF, de desvios em prefeituras.
• PALAVRA DE POLÍTICO(A)
Em política, como no futebol, treino é treino, jogo é
jogo: após “acusar” adversários de ligações aos bancos, desde a reeleição Dilma importuna banqueiros
oferecendo-lhes o cargo de ministro da Fazenda.

• DINHEIRO NÃO TEM PARTIDO
No Brasil, desmoraliza-se até a corrupção: no escândalo em Rondônia, o opositor Expedito Junior participava do suprapartidário “fundo da propina” mantido
por fornecedores para o governador Confúcio Moura.
• O ENCONTRO DAS ÁGUAS
Citados na falcatrua de R$ 7 milhões do plano de
saúde dos Correios no Rio, Daniel de Melo Nunes é
quadro histórico do PT e presidiu o sindicato da Cedae, onde teria “bagunçado” o plano dos servidores.
Arlando Arzua é ligado a ex-secretário, dono de estacionamentos.
• O CANECO É NOSSO
Esta coluna divide com suas fontes e seus leitores a
renovada alegria pelo Prêmio Engenho 2014 de “Melhor Coluna”, conferido nesta quarta (19), em Brasília.
Também recebemos prêmio idêntico em 2013.
• JUÍZO FINAL
Amigo do ex-presidente e advogado de 9 de cada 10
bandidos da era Lula, Márcio Thomaz Bastos morreu
no ocaso do seu PT, e no Dia da Consciência Negra.
Místicos não diriam que foi coincidência.
• CONTAGEM REPRESSIVA
Conclusão acertada no Twitter ontem: “Do jeito que a
PF está prendendo, o PT vai acabar sem militância.”

Poder sem Pudor
SORRIR DÓI

O publicitário Ruy
Rodrigues era um dos
chefes da campanha de
José Serra à prefeitura
de São Paulo, em 1996.
Certa noite, exausto, foi
para casa dormir um
pouco. Mas o telefone
o acordaria na madrugada:
- Ruy, aqui é o Serra.
Vou falar e desligar. Seu
pessoal quer botar no horário gratuito imagens minhas sorrindo. Eu não quero isso, ouviu bem?
Serra, é claro, nem sequer chegaria ao segundo turno.

A Cigarra e a Formiga

Era uma vez uma cigarra que vivia saltitando e cantando pelo bosque, sem se preocupar
com o futuro. Esbarrando numa formiguinha,
que carregava uma folha pesada, perguntou:
- Ei, formiguinha,
para que todo esse trabalho? O verão é para gente
aproveitar! O verão é para gente se divertir!
- Não, não, não! Nós, formigas, não temos tempo
para diversão. É preciso trabalhar agora para guardar comida para o inverno.
Durante o verão, a cigarra continuou se divertindo e passeando por todo o bosque. Quando tinha
fome, era só pegar uma folha e comer.
Um belo dia, passou de novo perto da formiguinha carregando outra pesada folha.
A cigarra então aconselhou:
- Deixa esse trabalho para as outras! Vamos nos
divertir. Vamos, formiguinha, vamos cantar! Vamos
dançar!
A formiguinha gostou da sugestão. Ela resolveu
ver a vida que a cigarra levava e ficou encantada.
Resolveu viver também como sua amiga.
Mas, no dia seguinte, apareceu a rainha do formigueiro e, ao vê-la se divertindo, olhou feio para ela
e ordenou que voltasse ao trabalho. Tinha terminado a vidinha boa.
A rainha das formigas falou então para a cigarra:
- Se não mudar de vida, no inverno você há de se
arrepender, cigarra! Vai passar fome e frio.
A cigarra nem ligou, fez uma reverência para rainha e comentou:
- Hum!! O inverno ainda está longe, querida!
Para cigarra, o que importava era aproveitar a
vida, e aproveitar o hoje, sem pensar no amanhã.
Para que construir um abrigo? Para que armazenar
alimento? Pura perda de tempo.
Certo dia o inverno chegou, e a cigarra começou a
tiritar de frio. Sentia seu corpo gelado e não tinha o
que comer. Desesperada, foi bater na casa da formiga.
Abrindo a porta, a formiga viu na sua frente a cigarra quase morta de frio.
Puxou-a para dentro, agasalhou-a e deu-lhe uma
sopa bem quente e deliciosa.
Naquela hora, apareceu a rainha das formigas que
disse à cigarra: - No mundo das formigas, todos trabalham e se você quiser ficar conosco, cumpra o
seu dever: toque e cante para nós.
Para cigarra e paras formigas, aquele foi o inverno mais feliz das suas vidas.
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11º Batalhão comemora a formatura de dezenove sargentos
O destaque do curso foi a 3º Sargento Eliana Dutra, que foi a primeira colocada
no Estado de Minas Gerais, e por tão grande feito recebeu um presente das mãos
do Comandante Tenente Coronel Sérvio

A conclusão de um curso
é algo marcante na vida de
um estudante. Para os 19
formandos do Curso Especial de Formação de Sargentos, o dia 13 de Novembro
foi marcado pela emoção de
mais uma conquista, mais
uma etapa vencida.
A solenidade de formatura
aconteceu na Câmara Municipal de Manhuaçu, às 10
horas. O anfiteatro Vereador
Camillo Felipe Nacif ficou
repleto de familiares, amigos e companheiros de tra-

balho dos novos Sargentos.
Um momento memorável
que contou com a presença
de autoridades do Município. O Vereador Paulo César
Altino representou o Presidente da Câmara, Maurício
de Oliveira Júnior. Também
presentes, o prefeito Nailton
Heringer e o vereador Hélio
Ferreira. O comandante da
12ª Região, Coronel Jordão
Bueno Junior; Comandante
do 11º BPM, Tenente Coronel Sérvio Túlio Mariano Salazar, e o paraninfo

ACADEMIA
KOMEIKAN

Rua Vicente de
Paula Reis, 23
Bairro São Jorge
(ao lado da Retífica)

da turma Tenente coronel
Adilson Moreira da Silva
também ocuparam a mesa
diretora.
O destaque do curso foi
a 3º Sargento Eliana Dutra,
que foi a primeira colocada
no Estado de Minas Gerais,
e por tão grande feito recebeu um presente das mãos
do Comandante Tenente
Coronel Sérvio. A militar
também foi agraciada com
a Medalha de Mérito Intelectual, cuja criação foi
inspirada no escritor João
Guimarães Rosa, que também foi capitão médico da
Polícia Militar. A Sargento
Ana Claudia e o Sargento
Fernandes ficaram em segundo e terceiro lugar na
classificação geral do curso
ministrado pela 195ª Cia de
Ensino e Treinamento do
11º BPM.
Esta formatura é o resultado do somatório dos esforços da Polícia Militar e
desses 19 novos Sargentos
comprometidos com os valores da PMMG, o que contribuirá para a construção de
um ambiente mais seguro e
melhor para se viver.

11º Batalhão comemora a formatura de dezenove sargentos

Seminário do Pacto da Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CONCEIÇÃO DE IPANEMA - mg
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA - Decreto Municipal nº 353, de
5.11.2014. Instaura processo administrativo para apuração de eventual crédito da
empresa DENISE SIMONCELO DE MOURA, CNPJ 15.588857/0001-41 e dá outras providências. WILLFRIED SAAR, Prefeito Municipal de Conceição de Ipanema (MG), no uso de suas atribuições legais, etc., e considerando a carta cobrança
de créditos de DENISE SIMONCELO DE MOURA, CNPJ 15.588857/0001-41 no
valor de R$10.355,00, decreta: Art. 1o Fica, por este Decreto, constituída comissão
especial para apuração de eventuais créditos da empresa DENISE SIMONCELO
DE MOURA, CNPJ 15.588857/0001-41, com endereço na Rua Agua Mineral, 173,
Fontes, Ipatinga, MG, em função de acréscimo de construção eventualmente realizada na obra de reforma da UBS IDELCE DE OLIVEIRA, no âmbito do Termo de
Cooperação celebrado entre o Município de Conceição de Ipanema e o Ministério
da Saúde, TC 13268575000131/2011-01. Art. 2º A Comissão será composta pelos
servidores SEBASTIÃO VIDAL DA SILVA, CPF 031.892.966-00, ALESSANDRO
PAULO LEMOS SANTOS, CPF 838.733.506-10 e CLAUDIO JOSE HERINGER
DE SOUZA, CPF 272.590.136-72 sendo presidida pelo primeiro servidor. Art. 3º
Cabe à comissão, dentre outras providências e com apoio do Serviço de Engenharia do Município de Conceição de Ipanema, examinar o local da obra e verificar
se procede a cobrança da empresa DENISE SIMONCELO DE MOURA, CNPJ
15.588857/0001-41, e esclarecer: I - Se o serviço reclamado faz parte da obra em
seu projeto original ou se é realmente acréscimo de obra; II - Se tal serviço era
necessário e se está sendo útil, caso não faça parte do projeto original; III – Caso
não faça parte da obra, se realmente foi executado conforme a cobrança feita ao
Município de Conceição de Ipanema e obedecendo padrões técnicos de engenharia aceitáveis; IV - Se os preços cobrados estão compatíveis com os praticados no
mercado para serviços e para os materiais eventualmente empregados na construção. Parágrafo único. A comissão deve concluir, ao final por ser procedente ou
improcedente o pleito, ou, se assim não for, apontando caminho alternativo para
a solução da questão. Art. 4º A comissão tem total liberdade para fazer estudos e
levantamentos adicionais para o correto esclarecimento da reclamação feita. Art.
5º A comissão tem o prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação deste Decreto
para a conclusão dos trabalhos, podendo requisitar pareceres técnicos diversos
que entender necessários à suas conclusões. Art. 6º A SEMAF (Secretaria Municipal de Administração e Finanças) e o Departamento de Finanças poderão editar
atos complementares visando o cumprimento das determinações contidas neste
decreto. Art. 7o Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Art. 8º
Revogam-se disposições em contrário. Gabinete do Prefeito, 5.11.2014. Wilfried
Saar, Prefeito do Município de Conceição de Ipanema, Cinthia de Carvalho Saar,
SEMAF (Secretaria Municipal de Administração e Finanças).

Palestrante
Andréa Borges

Foi realizado em Manhuaçu o
2° Seminário do Pacto Nacional
pela Alfabetização na Idade Certa. 360 professores de: Manhuaçu, Simonésia, Santana do Manhuaçu, São José do Mantimento,
Ipanema, São João do Manhuaçu,
Reduto e Luisburgo, que pertencem à microrregião de Manhuaçu. O evento foi promovido pela
Prefeitura, através da Secretaria
de Educação, foi realizado no salão do Colégio Tiradentes.
O encontro teve como principal palestrante a professora Andréa Borges de Medeiros, que é
doutora em Educação pela Universidade Federal de Juiz de Fora.
Ela abordou o tema "Construção
de conhecimento e cotidiano escolar: narrativas sobre um trabalho coletivo de escola". Outra palestra proferida a tarde pela Aida
do Amaral de Juiz de Fora com o

tema Sequência Didática para o
Ensino do Gênero.
O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa é um compromisso formal assumido pelos
governos federal, do Distrito Federal, dos estados e municípios
de assegurar que todas as crianças
estejam alfabetizadas até os oito
anos de idade, ao final do 3º ano
do ensino fundamental.
Aos oito anos de idade, as
crianças precisam ter a compreensão do funcionamento do sistema
de escrita; o domínio das correspondências grafofônicas, mesmo
que dominem poucas convenções
ortográficas irregulares e poucas
regularidades que exijam conhecimentos morfológicos mais
complexos; a fluência de leitura e
o domínio de estratégias de compreensão e de produção de textos
escritos.

Prefeito de Santana do Manhuaçu João do Açougue, prefeito de Manhuaçu Nailton Heringer, Secretária Municipal da Educação Geovana Câmara, palestrante Andrea Borges,
palestrante Aida do Amaral e a coordenadora do Pacto Manhuaçu Adriana Dias.

Agora em Lajinha!

Festas
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"DECRETO MUNICIPAL NÃO ALTERA JORNADA DE TRABALHO",
AFIRMA SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
João Batista Hott afirma que decreto apenas regulamenta a jornada de trabalho,
sem qualquer alteração à vida profissional do servidor público de Manhuaçu

Devido às duvidas geradas com a edição do Decreto Municipal 657/2014, que
regulamenta a jornada de
trabalho dos servidores públicos de Manhuaçu, o secretário de Administração,
João Batista Hott, concedeu
entrevista para esclarecer
pontos controversos. Confira abaixo.
O Decreto Municipal
657/2014 altera a jornada
de trabalho do servidor
público?
Não. Na verdade, o Decreto regulamenta a jornada
de trabalho dos servidores
públicos municipais. Também se deve a uma imposição advinda da legislação
municipal e do Tribunal de
Contas do Estado de Minas
Gerais (TCE-MG), pois há
uma necessidade de se realizar o concurso público municipal, o qual deve passar
sob análise do TCE-MG.
Em quais leis foram baseadas este Decreto Municipal?
A previsão da jornada de
trabalhos dos servidores
públicos municipais já estava prevista nos artigos 252
e art. 120, inciso I, da Lei
Orgânica do Município. A
carga horária foi ainda regulamentada supletivamente
pelos artigos 203 e 22, da

Lei Municipal nº 1682/91
– Estatuto dos Servidores
Públicos Municipais, bem
como art. 28. da Lei Municipal nº 2418/2004, e art.
11, da Lei Municipal nº
2419/2004. Essas leis mostram, de forma sintetizada,
a exigência de jornada e
funcionamento de 8 horas
diárias, ressalvando, novamente, a possibilidade
de se estabelecer jornadas
diferenciadas para aquelas
hipóteses de se prestar o serviço em turnos ininterruptos, como no caso da UPA,
e também se baseia na Lei
3222/2012 em seu anexo
que estabelece o valor de
vencimento básico e jornada de trabalho do professor.
O Decreto Municipal é o
mesmo que estabelece carga horária do Concurso
Público realizado em 1992
e seguintes?
O concurso do ano que
vem seguirá os mesmos
moldes dos concursos e
cargas horárias anteriores e
vigentes no âmbito do Município de Manhuaçu, observando a jornada disposta em
lei, ou seja, 8 horas diárias.
Cada concurso pode prever
regras distintas. Estas, porém, não poderão contrariar
a lei vigente no Município.
Assim, afirmamos, em que

pese as diferenças entre os
concursos de 1992 e o atual,
temos que ambos podem ser
identificados no que se refere à observância à legislação
municipal.
O Tribunal de Contas
do Estado de Minas Gerais (TCE-MG) exige que
a jornada de trabalho seja
regulamentada?
O Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais
(TCE-MG) exige que a carga horária esteja especificada em Lei ou Decreto, ou
seja, que esteja especificamente delimitada. No caso
de Manhuaçu, apesar de a
legislação prever a realização de jornada de 8 horas
diárias, estas não eram regulamentadas de forma individualizada. Com isso, para
dar continuidade ao concurso, foi preciso baixar o Decreto 657/2014, que explicita a jornada de trabalho a ser
cumprida por cada função,
ressaltando a possibilidade
de se estabelecer jornadas
diferenciadas conforme a
lotação do servidor e a prestação de serviço em locais
com turnos ininterruptos,
como exemplo a Unidade de
Pronto Atendimento (UPA).
Qual a importância de
se regulamentar a carga
horária dos servidores, a

partir deste Decreto Municipal?
Deve ser esclarecido à
população e aos servidores,
que no instante em que se
pretende realizar um concurso, este deve ser aprovado pelo TCE-MG, que
analisará o respectivo edital, bem como a legislação
afeta às vagas, atribuições,
remuneração e carga horária
disponibilizadas no mesmo
concurso. Por isso, muito
embora a legislação municipal constasse expressamente
a jornada de 8 horas diárias
como regra, foi exigência
daquele Tribunal que se especificasse a jornada para
cada cargo estabelecido no
concurso.
Quem trabalha em dois
cargos, no Estado e no
Município, por exemplo,
terá algum prejuízo?
Não. Até porque a autorização de se acumular dois
cargos está expressamente
prevista no art. 37, inciso
XVI, alíneas a, b e c, da
Constituição da República,
assim como na própria Lei
Orgânica do Município de
Manhuaçu, no seu artigo
113. É importante ressaltar
que para esta cumulação de
cargos é preciso serem observados os requisitos trazidos pelas normas citadas, e

claro, que haja compatibilidade de horário.
A edição do Decreto
Municipal traz alguma
outra mudança na vida do
servidor municipal?
Até o momento, podemos
afirmar que o Decreto não
trará nenhuma alteração na
vida ou no dia a dia de trabalho dos servidores, uma vez
que o Decreto somente regulamenta a jornada de trabalho
a que o servidor se propôs
quando fez o concurso e foi
aprovado. Além disso, estará
sendo observa a jornada já
prevista em lei, a qual, agora, é apenas especificada por

cargo, inclusive será oportunamente especificada quanto
aos turnos nos locais de turnos ininterruptos.
Alguns servidores alegam que a jornada de trabalho deve ser mantida
como está. Mas não é exatamente isso que o Decreto
Municipal regulamenta?
Correto. O Decreto mantém a jornada nos exatos termos que era, e será mantida,
contudo, agora há uma garantia para o servidor em ter
especificado a carga horária
do cargo então ocupado.
Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu

ENTREVISTA: Secretário de Fazenda esclarece leis
sobre poluição visual em Manhuaçu

C

onsiderada um dos maus dos últimos
tempos, a poluição visual é uma das
formas de poluição mais polêmicas
que existe. Isso porque em conceitos estéticos relacionados ao espaço urbano e mesmo
na identidade deste espaço.
Tratando especificamente em Manhuaçu,
uma cidade com aproximadamente 90 mil
habitantes fixos e outros 300 mil que dependem diretamente do município, a poluição
visual afeta a maioria dos bairros, principalmente as regiões centrais da cidade.

O secretário de Fazenda, Cristovam Rocha, explica o que é poluição visual e como
comerciantes, empresários e a sociedade em
geral pode fazer bom uso do espaço público.
O que é considerada poluição visual?
É toda manifestação visual desordenada
proporcionada em nossa cidade, em nosso
Município, sem a devida autorização da
Prefeitura e que venha causar prejuízo a higiene pública e ao bem estar da população,
como colocação de propaganda e publicidade mediante afixação de cartazes, banners,
outdoors e similares em postes, pontes,
espaços públicos, coretos, bens de uso comum do povo, tapumes, construções, etc.
Vale lembrar que estão incluídos na obrigatoriedade da lei inclusive os anúncios que,
embora apostos em terrenos ou prédios de
domínio privados tornem visíveis aos lugares públicos.
O que dizem as leis 1.241/78 e
1.034/2009?
Elas vieram para disciplinar e orientar a
forma como deve ser feita a publicidade nas
vias e logradouros públicos, bem como nos
lugares de acesso ao uso comum do povo.
Quem quiser afixar cartazes ou propaganda em espaço público, o que deve
fazer?
Deve protocolar o seu requerimento na
Prefeitura, junto ao Cadastro Econômico

para avaliação do seu pedido. Nesse pedido
deve constar a descrição detalhada do meio
e da forma de publicidade que serão utilizados, sua dimensão, localização e demais
características. Concedida a licença, o interessado deverá pagar a Taxa de Licença de
Publicidade, conforme tabela constante do
Código Tributário Municipal.
Quais espaços públicos podem ser utilizados como meio de propagar materiais
publicitários?
Hoje a Lei 2.935/2010 autoriza outorgar
somente à pessoa jurídica e com sede neste
Município, permissão de uso do espaço público localizado no centro da cidade, no Coreto do Calçadão da Praça denominado Fernando Maurílio Lopes para a divulgação de
campanhas e publicidade de seus produtos
e serviços. Não pode ser colocado produto
à venda. Só exposição do mesmo. Os pedidos devem ser protocolados na Prefeitura
com antecedência mínima de 10 (dez) dias
e o uso do local pode ser de até 05 (cinco)
dias durante o mês mediante pagamento de
uma taxa de 10 UFEMGS ao dia =R$ 26,40.
Outro local para publicidade somente após
análise da Prefeitura.
É permitido fazer uso de espaço público sem a autorização da Prefeitura de
Manhuaçu?
Não. A Lei 1.241/78 em seu artigo 151 as-

sim o diz, bem como o Decreto 1.034/2009
em seu artigo 4º: “que a exploração dos
meios de publicidade nas vias e logradouros
públicos, bem como nos lugares de acesso
comum, depende de licença da Prefeitura”.
As pessoas que fizerem utilização do
espaço público para colocação de propaganda estão sujeitas a quais punições?
Sem autorização da Prefeitura estão sujeitas a multa. A penalidade, além de impor
a obrigação de fazer ou desfazer, será pecuniária e consistirá em multa ( art. 7º do
Código de Posturas) que será de 20 (vinte)
a 50 (cinqüenta) por cento do salário mínimo - considerando cada ocorrência -, com
punição em dobro em caso de reincidência.
Suas considerações finais.
Ao Município compete zelar pela higiene,
visando a melhoria do ambiente e a saúde e
bem estar da população. Mas se não houver
a participação e conscientização de “parte
da população”, o objetivo não é alcançado.
Por isto é importante a parceria das gráficas, empresas de publicidade, propagandas
e eventos na orientação aos usuários de seus
serviços a não permitir afixar propagandas
em locais públicos e particulares, como acima citado.
Secretaria de Comunicação
Social de Manhuaçu
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Câmara aprova suplementação de
R$ 120 mil para servidores do SAMAL

Na sessão legislativa de
Quinta-feira, 20, a Câmara
de Vereadores aprovou por
unanimidade o Projeto de
Lei nº 105/2014 que Autoriza a abertura de crédito
suplementar ao orçamento
do SAMAL (Serviço Autônomo Municipal de Limpeza Urbana), no valor de R$
120.000,00.
Conforme destacou o
Presidente Maurício de Oliveira Júnior, a aprovação
deste Projeto representa
a atenção dos Vereadores
com as questões primordiais
do município, já que os recursos serão destinados ao
pagamento de servidores
contratados para situações
especiais e urgentes, demandadas em Manhuaçu.
“Aprovamos este Projeto de
Lei para que o SAMAL faça
o pagamento aos servidores
contratados, inclusive para
limpar o Rio Manhuaçu e
dar funcionamento à usina
de lixo - conforme o Projeto
de Lei relacionado à contratação temporária aprovado
na penúltima sessão ordinária. Fico feliz com a votação

e aprovação por unanimidade deste projeto. Nós esclarecemos que, se alguém
diz que a Administração do
Município está travada por
causa da Câmara, alegando
que nós vereadores travamos projetos, isso é uma
grande mentira. Quem diz
algo assim, é mentiroso.
Não há outra palavra para
definir uma alegação destas.
Esta noite, mais uma vez,
provamos que a Câmara
lida com seriedade, respeito
e responsabilidade na votação das matérias que são
apresentadas para votação

Também aprovado na sessão legislativa ordinária de
Quinta-feira, 20, da Câmara
M. de Manhuaçu, o Projeto
de Lei nº 96/2014, de autoria
do Presidente Maurício de
Oliveira Júnior, que declara
de Utilidade Pública Municipal a ARPROMAT (Associação Regional de Proteção ao
Meio Ambiente e Trânsito).
O Comandante do 1º Grupamento de Polícia Militar
do Meio Ambiente de Manhuaçu, Sgt. Edmar, e o Sd.
Edson participaram da reunião. Na oportunidade, Sd.
Edson relatou as atividades
desenvolvidas pela ARPRO-

Soldado PM Meio Ambiente, Edson, explanou sobre as
ações da ARPROMAT, visando a Educação Ambiental
de crianças e adolescentes da região. Também presentes, o Biólogo Vanderlei Pereira Laia (esq.) e o Comandante do 1º Grupamento da PM de Meio Ambiente de
Manhuaçu, Sgt. Edmar.

Os Vereadores aprovaram por unanimidade Projeto de Suplementação, viabilizando
R$ 120 mil para pagamento de servidores do SAMAL, entre outros Projetos.

e discussão. Recentemente,
assumiu um novo diretor do
SAMAL, que chegou cheio
de vontade e disposição.
Ele veio até aqui e relatou o problema encontrado:
a usina de reciclagem, há
mais de dois meses estava
parada, e havia a necessidade de limpeza do rio, com
a retirada de mato, entulho
e lixo das águas. O Projeto
foi apresentado ao plenário e aprovado. Não havia
dotação orçamentária para
pagar os servidores contratados, então chegou para a
Câmara o Projeto de Suple-

mentação. E o que aconteceu? Ele foi aprovado por
unanimidade. Então, quero
dizer claramente que a Administração vai mal. O cidadão não está sendo bem
atendido, e, a cidade está da
forma como todos têm conhecimento, assim como a
Saúde e outros setores. Mas,
quero ressaltar, se a Administração não está indo bem,
não é culpa da Câmara. Nós,
vereadores, fazemos a nossa
parte”, pontuou Maurício
Júnior.
(Ass. de Comunicação –
Câmara M. de Manhuaçu)

Presidente Maurício de Oliveira Júnior evidenciou a
importância dos Projetos aprovados para o SAMAL e a
ARPROMAT – que foi reconhecida como
Utilidade Pública Municipal.

Arpromat é reconhecida como
Utilidade Pública Municipal

MAT, relacionadas à Educação Ambiental de crianças e
adolescentes da região. Para
um maior conhecimento por
parte dos vereadores e do
público presente ao plenário, foram apresentadas em
telão os projetos e planos da
entidade. O Projeto de Lei
foi aprovado por todos os
vereadores.
Ao todo, a sessão legislativa aprovou quatro Projetos
de Lei, um de Resolução,
quatro Requerimentos e
quinze Indicações propostas
pelos vereadores – solicitando melhorias para a cidade e
zona rural, além do trabalho

Mesa Diretora da reunião.

de apreciação de diversos
outros projetos, por parte do
plenário e das comissões específicas.
Na sequência da sessão
legislativa, a presidência
procedeu com a leitura de
Requerimento assinado por
todos os vereadores solicitando antecipação da eleição da Mesa Diretora do
Legislativo, para o próximo
dia 05 de Dezembro, às 18h.
As chapas concorrentes poderão se inscrever até às 13h
da referida data.
No encerramento da reunião, o Vice-presidente da
Câmara, Anízio Gonçalves

de Souza (Cb. Anízio), que
também é Vice-presidente
do Conselho M. de Promoção da Igualdade Racial,
lembrou a passagem do
Dia da Consciência Negra,
comemorado naquela data
(20/Nov.). Anízio frisou
também a realização do
VI Seminário Regional de
Igualdade Racial, ocorrido
mais cedo, no Anfiteatro da
Câmara Municipal e que
contou com expressiva participação de estudantes e
população em geral.
(Ass. de Comunicação –
Câmara M. de
Manhuaçu)
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Gilmar Mendes diz: Mensalão é
'pequenas causas' frente à Lava Jato

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal
Federal (STF), comparou
nesta quinta-feira, 2 as investigações na Operação Lava
Jato ao processo do mensalão. Citando os valores envolvidos nos dois casos, o
ministro afirmou que "agora,
a ação penal 470 (mensalão) teria de ser julgada em
juizado de pequenas causas,
pelo volume que está sendo
revelado" na Operação Lava
Jato, que está revelando um
esquema de corrupção na Petrobras.
"Nós falávamos que estávamos a julgar o maior caso,
pelo menos de corrupção investigado, identificado. Mas
nós falávamos de R$ 170
milhões", disse Gilmar, sobre o mensalão. Ao falar da
Lava Jato, o ministro alertou
que é um caso de proporções
bem maiores. "Estamos a ver
que esse dinheiro está sendo
patrimonializado. Quando
vemos uma figura secundária que se propõe a devolver
US$ 100 milhões, já estamos

em um outro universo, em
outra galáxia", disse, em referência às notícias de que o
ex-gerente-executivo da diretoria de Serviços da Petrobras, Pedro Barusco, fechou
acordo de delação premiada
em que se compromete a devolver o valor e contar o que
sabe sobre o esquema de corrupção e propina na estatal.

O ministro avaliou como
"lamentável" que o esquema
revelado pela Lava Jato já
estivesse em operação durante o julgamento do mensalão. "Nem o julgamento
do mensalão e nem as penas
que foram aplicadas tiveram
qualquer efeito inibitório.
Mostra que é uma práxis que
compõe a forma de atuar, de
gerir, administrar."
Tempo: Questionado se
o processo que derivar da
Operação Lava Jato pode se
estender por anos no Supremo, como foi o caso do mensalão, Gilmar Mendes disse
que hoje há "uma tecnologia
processual mais moderna,
com o trabalho das turmas".
Desde junho, as ações penais são remetidas às turmas
do STF e não ao plenário,
como forma de agilizar o julgamento. "Mas certamente
pode ser um caso trabalhoso. E também já se faz previamente a divisão dos processos. Haverá distribuição,
definição de competência",
disse Gilmar Mendes.

Servidores municipais fazem manifestação
contra decreto da prefeitura
Por Devair G. Oliveira
Na manhã do dia 19 de novembro, os servidores municipais de Manhuaçu fizeram uma
paralização de um dia e se manifestaram em frente ao Hospital Cesar Leite e seguiram em
passeata até ao Paço Municipal, no centro da cidade. O fato
ocorreu após o prefeito Nailton
Heringer ter reeditado o decreto que aumenta a carga horária
dos funcionários do município,
causando imensa insatisfação
na categoria. Vestidos de preto, munidos de cartazes e apitos, os manifestantes passaram
pela rua Monsenhor Gonzalez
e chegaram ao centro, interditando assim parte da praça
Cinco de Novembro próximo
a prefeitura. Diante do Paço
Municipal vários sindicalistas
discursaram e posteriormente
foi formada uma comissão para
protocolar um documento reivindicatório ao prefeito Nailton
Heringer. Muitos funcionários
discorda do decreto por ele beneficiar alguns funcionários e
prejudicar outros.
O SINTRAM vai aguardar
até terça-feira para ver a resposta do executivo e junto com
a categoria tomar uma decisão

TJMG determina redução no preço de
ingresso para a final da Copa do Brasil

Ministério Público entra
no jogo e Tribunal acata decisão que considerou abusivo o preço de R$ 1.000 estipulado pelo Cruzeiro para
entradas destinadas à torcida
do Atlético-MG
A queda de braço entre
Atlético-MG e Cruzeiro sobre a questão dos ingressos
do jogo decisivo da final da
Copa do Brasil ganhou mais
um capítulo nesta quinta-feira. O Tribunal de Justiça de
Minas Gerais (TJMG) acatou pedido de liminar ajuizada pelo Ministério Público
de Minas Gerais (MPMG) e
determinou que o clube celeste comercialize os ingressos do setor oeste superior,
destinados aos atleticanos,
pelo valor de R$ 500, e não
R$ 1.000, como havia sido
estipulado. Mesmo assim o
valor chega quase ao valor
que um trabalhador recebe
por mês.
O Cruzeiro pode ser multado em R$ 10.000,00 para
cada ingresso vendido a R$

9

se continuam fazendo paralização tartaruga ou se decretam
uma greve geral, apesar de
várias tentativas, o problema
ainda não se resolveu. Antes
das eleições por pressão do deputado Mário Heringer (PDT)
temendo prejudicar o deputado
o prefeito retirou o projeto, mas
passando as eleições o projeto

voltou, isso deixou os funcionários revoltados e percorreram algumas ruas gritando:
“eta, eta, eta o prefeito é picareta” ... segundo o presidente
do sindicato, se não houver
entendimento entre as partes
envolvidas, a situação poderá
se agravar ainda mais nos próximos dias.

zado no setor roxo, destinado aos atleticanos, e o 344,
no laranja, reservado aos
cruzeirenses. Com isso, o
número de ingressos destinados ao Atlético-MG, cai de
2.754 para 1.854 ingressos.
No entanto, o Cruzeiro alega que já iniciou a venda do
setor citado, o que tornaria
ainda menor a cota destinada
aos atleticanos – que teriam
direito a 923 lugares.

1.000 para o referido setor.
Por outro lado, o TJMG
não deferiu o pedido de liminar do MP relacionado à
quantidade de ingressos destinados à meia entrada – o
Cruzeiro havia estabelecido
que seriam 40%, o que foi
reclamado pelo Atlético-MG
– averiguando que não verificou “elementos necessários
para configuração para relevância do fundamento da de-

manda e perigo de ineficácia
do provimento final”.
Além do problema com o
preço dos ingressos, o número de entradas que serão
destinadas a torcida do Galo
também é uma incógnita.
Em reunião entre Polícia Militar e representantes dos clubes, ficou definido que, por
questões de segurança, dois
blocos no Mineirão devem
ser isolados – o 301, locali-

EXTRATO DE EDITAL PROC. LICITATÓRIO
Nº. 001/2014 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2014
A Associação Hospital Belizário Miranda, através do Pregoeiro e Equipe
de Apoio, torna público, para o conhecimento de quantos possam interessar
que fará realizar licitação regida pela lei 10.520/02, com as suas posteriores
alterações, cláusulas e condições deste EDITAL e Anexo, na modalidade
"Pregão Presencial", tipo "Menor Preço por Item". Recebimento dos envelopes em sua sede, a Rua José Rodrigues, 582, Sagrada Família, Lajinha
- MG no dia 05/12/2014 às 13:30. OBJETO: ”AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE CONFORME CONVÊNIO N. 50150/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE”.
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Obama anuncia plano de imigração
que protege 5 milhões da deportação

O

Ilegais com filhos americanos poderão ter visto de trabalho por 3 anos.
Presidente afirmou em pronunciamento que medida 'não é anistia'.

presidente americano,
Barack Obama, apresentou em discurso na Casa
Branca seu aguardado plano de
reforma migratória, afirmando
que o conjunto de medidas que
assinou para regularizar a situação de cerca de cinco milhões
de imigrantes em situação ilegal
tornará o sistema 'mais justo e
equilibrado'. A ação, tomada por
decreto e sem consulta ao Congresso, gerou reações de líderes
do Partido Republicano, que
terá maioria no Legislativo a
partir do próximo ano. A oposição considera a proposta ilegal.
Com o novo programa, cerca
de quatro milhões de imigrantes

sem documentos poderão solicitar, a partir da primavera no hemisfério norte, uma permissão
de trabalho de três anos, e uma
proteção contra a deportação.
As condições para pedir a
permissão são
- estar presente em território
americano há pelo menos cinco
anos
- ter um filho com cidadania
americana ou residência permanente ('green card'), nascido antes de 20 de novembro de 2014,
sem importar a idade.
- para os jovens: estar presentes em território americano

desde 1º de janeiro de 2010 (ao
invés de 15 de junho de 2007),
ter chegado aos Estados Unidos
antes dos 16 anos, ter completado ao menos o ensino médio
e não apresentar antecedentes
criminais.
Lembrando que os Estados
Unidos "sempre serão uma
nação de imigrantes", Obama
destacou que a alternativa de
reunir e deportar milhões de
pessoas não é realista e que, por
isso, decidiu assinar um pacote de medidas que permitirá às
pessoas em situação ilegal "sair
das sombras e ficar em dia com
a lei".
"Meus companheiros ameri-

Tetra: Cruzeiro vence Goiás e é
campeão brasileiro de 2014

F

oi mais sofrido do que
a torcida podia imaginar. Mas o Cruzeiro
conquistou neste domingo
o título do Brasileirão 2014
com duas rodadas de antecedência. Com o gramado
encharcado por causa da
chuva, o time celeste derrotou o Goiás, por 2 a 1, e pôde
comemorar diante de mais
de 50 mil torcedores o quarto título brasileiro, o segundo
de forma consecutiva.
A partida foi difícil para o
Cruzeiro, que saiu na frente e sofreu o empate, mas
conseguiu virar a partida
na etapa final. Com gols de
Ricardo Goulart e Everton
Ribeiro, o time celeste foi
76 pontos, manteve os sete
pontos diferença e não pode
mais ser alcançado pelo segundo colocado, São Paulo.
Nas rodadas finais, enfrenta
Chapecoense e Fluminense
apenas para cumprir tabela.
A confirmação do título
neste domingo dá mais tran-

quilidade para o Cruzeiro
se dedicar apenas à final da
Copa do Brasil na próxima
quarta-feira, contra o rival
Atlético-MG, no Mineirão.
Depois de ter sido derrotado
no jogo de ida por 2 a 0, o
time celeste terá de vencer
por três gols de diferença ou
devolver o placar e levar a
decisão para os pênaltis.
O Goiás permaneceu com
44 pontos e caiu para o 13º
lugar. O time goiano ainda
precisa pontuar nas rodadas
finais, contra Atlético-PR e
Chapecoense, para não correr
risco no final da competição.
Fases do jogo: Mesmo
com o gramado pesado, o
Cruzeiro conseguiu se impor no início da partida,
pressionou o adversário e
abriu o placar aos 12min.
Mayke desceu em velocidade pela direita e cruzou
para a área. Ricardo Goulart
desviou de cabeça e mandou
na bola no canto direito de
Renan. Apesar do apoio da

torcida, o time celeste foi
surpreendido pelo Goiás,
que empatou a partida aos
22min. Depois de uma cobrança de falta, a zaga mineira não cortou e a bola
sobrou para Samuel, que
chutou no canto superior esquerdo de Fábio.
O Cruzeiro voltou a encontrar dificuldade no segundo tempo. Apesar da
pressão dos donos da casa, o
Goiás explorava os contraataques e chegava com perigo. O time celeste voltou a
usar um de suas principais
armas: a bola área. Willian
fez boa jogada pela esquerda e cruzou na medida para
Everton Ribeiro, que cabeceou para colocar a equipe
mineira à frente novamente.
O final da partida foi
dramático para o Cruzeiro,
que sofreu forte pressão
do Goiás. O goleiro Fábio
voltou a fazer a diferença
e assegurou o título celeste
com defesas precisas.

canos, nós somos e sempre seremos uma nação de imigrantes.
Nós também já fomos forasteiros", lembrou Obama, em alusão aos pioneiros que construíram o país, em seu discurso de
15 minutos. "O que faz de nós
americanos é nosso compromisso compartilhado com um
ideal: o de que todos nós somos
criados como iguais e que todos
nós temos a chance de fazer o
que quisermos com as nossas
vidas", prosseguiu.
Obama reforçou, no entanto,
que o programa não é "um passe livre para a cidadania americana" sem que se dê os passos
apropriados.
O governo estima que o programa, além de ampliar a elegibilidade de jovens imigrantes
a tirar os documentos segundo

um programa diferente, ajudará
quase a metade dos cerca de 11
milhões de imigrantes ilegais do
país.
Cerca de 11 milhões de
imigrantes em situação ilegal
vivem nos Estados Unidos,
menos que em 2007, quando
somavam 12,2 milhões, segundo o Pew Research Center. Ao
menos 60% deles vivem em seis
estados: Califórnia, Flórida, Illinois, Nova Jersey, Nova York e
Texas. Quase a metade do total
dos imigrantes ilegais é de origem mexicana e a metade vive
nos Estados Unidos há mais de
13 anos.
Os adversários republicanos
do presidente argumentam que
ele está se excedendo em sua
autoridade e estendendo a oferta
sem a aprovação da lei no Con-

gresso, e que o plano representa
uma anistia para os imigrantes
que descumpriram a lei. "Bem,
não é isto", argumentou Obama.
"Anistia é o sistema migratório que temos hoje: milhões de
pessoas que vivem aqui sem pagar seus impostos ou seguindo
as regras, enquanto os políticos
usam a questão para assustar as
pessoas e arrebatar votos em
época de eleição", afirmou. "Eu
tomarei as medidas para administrar responsavelmente a situação dos milhões de imigrantes
em situação ilegal que vivem no
nosso país", disse Obama.
As novas medidas - prosseguiu - "não se aplicam às pessoas que entraram no país recentemente" nem às que vierem
no futuro, tampouco garante a
cidadania americana.
"Tudo o que estou dizendo
é que não vamos deportá-lo",
acrescentou, dirigindo-se aos
imigrantes.
Obama chegou a comparar
as próprias filhas com os jovens
em situação ilegal que buscam
construir seu caminho estudando. "Tenho acompanhado
a coragem de estudantes que,
salvo pelas circunstâncias de
seu nascimento, são tão americanos quanto Malia e Sasha; estudantes que se ergueram como
ilegais para fazer a diferença no
país que amam", declarou.
Pouco antes do discurso, a
Casa Branca informou que o
pacote de medidas de Obama
beneficiaria cinco milhões de
imigrantes ilegais.
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PAUTA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 31ª LEGISLATURA EM 20 DE NOVEMBRO DE 2014
PRONUNCIAMENTOS
Soldado Edson Policial Militar do Meio Ambiente - AMPROMAT
PROJETOS DE LEI
Executivo Municipal
Projeto de Lei nº 93/2014 - Ciência 23/10/14 – Vista CCJ
Dispõe sobre a ratificação da alteração no contrato de consórcio público,
aprovado na Assembleia Ordinária realizada no dia 27 de março de 2014,
para inserção de novos entes da Federação e que poderão integrar o Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - CISAB Zona
da Mata.
Projeto de Lei nº 97/2014 - Ciência 13/11/14 - Aprovado
Autoriza o Poder Executivo a conceder benefício eventual e dá outras
providências (Auxílio-Aluguel).
Projeto de Lei nº 100/2014 - Ciência 13/11/14 - Vista CCJ
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 101/2014 - Ciência – Aprovado
Autoriza a abertura de créditos especiais ao orçamento geral do Município no valor de R$ 144.000,00 e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 102/2014 - Ciência 13/11/14 Vista CCJ
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 13/11/14 Vista CCJ
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 13/11/14 Vista Eli de Abreu
Autoriza a contratação de estudantes matriculados em cursos técnicos
e superiores para realização de estágio curricular e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 105/2014 - Ciência 13/11/14 Aprovado
Autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento do serviço autônomo municipal de limpeza urbana - SAMAL, no valor de R$ 120.000,00.
Maurício de Oliveira Júnior
Projeto de Lei nº 96/2014 - Ciência 13/11/14 Aprovado
Declara de Utilidade Pública Municipal a Associação Regional de Proteção ao Meio Ambiente e Trânsito (APROMAT) e dá outras providências.
PROJETOS DE RESOLUÇÃO
Rogério Filgueiras Gomes
Projeto de Resolução nº 39/2014 Vista Fernando Gonçalves Lacerda
Concede a Medalha de Mérito Legislativo ao Sr. João Amâncio de Faria.
Jânio Garcia Mendes
Projeto de Resolução nº 40/2014 Vista Fernando Gonçalves Lacerda
Concede o Diploma de Honra ao Mérito ao Sr. João Cicarini Muniz.
Projeto de Resolução nº 41/2014 Vista Fernando Gonçalves Lacerda
Concede o Diploma de Honra ao Mérito ao Sr. Raimundo Ferreira Lopes.
Projeto de Resolução nº 62/2014 Vista Fernando Gonçalves Lacerda
Concede o Título de Cidadão Honorário ao Dr. Marcelo Heringer.
João Gonçalves Linhares Júnior
Projeto de Resolução nº 42/2014 Vista Fernando Gonçalves Lacerda
Concede o Título de Cidadão Benemérito ao Sr. Reinaldo de Mello Rodrigues, Inspetor de Polícia Civil.
Projeto de Resolução nº 43/2014 Vista Fernando Gonçalves Lacerda
Concede o Diploma de Honra ao Mérito ao Sr. Jackson de Souza Amaral,
Oficial de Justiça.
Projeto de Resolução nº 44/2014 Vista Fernando Gonçalves Lacerda
Concede o Diploma de Honra ao Mérito ao Burakão Clube.
Projeto de Resolução nº 45/2014 Vista Fernando Gonçalves Lacerda
Concede o Diploma de Honra ao Mérito aos Peladeiros do UBA
Projeto de Resolução nº 65/2014 Vista Fernando Gonçalves Lacerda
Concede o Título de Cidadão Benemérito ao Grupo Pena.
Projeto de Resolução nº 66/2014 Vista Fernando Gonçalves Lacerda
Concede o Título de Cidadão Benemérito ao Sr. Moaçyr Moreira Garcia
Júnior da Amarelinha.
Projeto de Resolução nº 67/2014 Vista Fernando Gonçalves Lacerda
Concede o Diploma de Honra ao Mérito ao Capitão Alex Louzada de Souza do 11º BPM de Minas Gerais.
Projeto de Resolução nº 68/2014 Vista Fernando Gonçalves Lacerda
Concede o Título de Cidadão Benemérito ao Grupo Engelmig.
Projeto de Resolução nº 69/2014 Vista Fernando Gonçalves Lacerda
Concede o Título de Cidadão Benemérito à Distribuidora de Doces Ipiranga.
Projeto de Resolução nº 83/2014 Vista Fernando Gonçalves Lacerda
Concede p Diploma de Cidadão Benemérito ao Investigador de Polícia
Civil, Hernesto Francisco da Silva.
Maurício de Oliveira Júnior
Projeto de Resolução nº 46/2014 Vista Fernando Gonçalves Lacerda
Concede o Diploma de Honra ao Mérito à Professora Dórca Pires Carvalho Vidal.
Projeto de Resolução nº 47/2014 Vista Fernando Gonçalves Lacerda
Concede o Diploma de Honra ao Mérito ao Dr. Gulivert Hudson Melo de
Oliveira, pelo trabalho realizado na UNIMED.
Projeto de Resolução nº 48/2014 Vista Fernando Gonçalves Lacerda
Concede o Diploma de Honra ao Mérito à Associação de Moradores de
Palmeiras, pela mobilização voluntária para a reforma da Igreja.
Projeto de Resolução nº 49/2014 Vista Fernando Gonçalves Lacerda
Concede o Diploma de Honra ao Mérito ao Buona Tavola, por seus 30
anos de funcionamento.

Projeto de Resolução nº 50/2014 Vista Fernando Gonçalves Lacerda
Concede o Diploma de Honra ao Mérito à Academia Manhuaçuense de Letras.
Projeto de Resolução nº 51/2014 Vista Fernando Gonçalves Lacerda
Concede o Diploma de Honra ao Mérito ao Sr. Daniel Gracie Pereira e ao
seu filho Isaac Pereira.
Projeto de Resolução nº 52/2014 Vista Fernando Gonçalves Lacerda
Concede o Título de Cidadão Honorário ao Sr. Geraldo Perígolo.
Projeto de Resolução nº 53/2014 Vista Fernando Gonçalves Lacerda
Dá denominação de Espaço Administrativo Luiz Alves Costa ao salão do
2ª andar administrativo da Câmara Municipal de Manhuaçu.
Projeto de Resolução nº 76/2014 Vista Fernando Gonçalves Lacerda
Concede o Título de Cidadã Honorária a Sra. Eliane Parreiras, Secretaria
de Cultura do Estado de Minas Gerais.
Projeto de Resolução nº 82/2014 Vista Fernando Gonçalves Lacerda
Concede o Diploma de Honra ao Mérito a Sra. Joaquina Umbelina Valentim.
Jorge Augusto Pereira
Projeto de Resolução nº 55/2014 Vista Fernando Gonçalves Lacerda
Concede o Diploma de Honra ao Mérito a Valquíria Andrade Corrêa.
Aponísia dos Reis
Projeto de Resolução nº 56/2014 Vista Fernando Gonçalves Lacerda
Concede o Diploma de Honra ao Mérito à E. M. Rita Clara Sete.
Projeto de Resolução nº 57/2014 Vista Fernando Gonçalves Lacerda
Concede o Diploma de Honra à Comissão Organizadora do 5º Santo
Amaro Fest.
Projeto de Resolução nº 58/2014 Vista Fernando Gonçalves Lacerda
Concede o Diploma de Honra ao Mérito as professoras: Eva Aparecida Lopes de Oliveira, Ezia Dutra de Magalhães e Olga Magalhães
Alvernaz.
Projeto de Resolução nº 59/2014 Vista Fernando Gonçalves Lacerda
Concede o Título de Cidadão Honorário ao Sr. Ademir Liparizido IEF.
Projeto de Resolução nº 60/2014 Vista Fernando Gonçalves Lacerda
Concede a Medalha de Mérito Legislativo ao Vereador Juarez Cléres Elói,
pelo 5º mandatos consecutivo na Câmara Municipal de Manhuaçu.
Hélio Ferreira
Projeto de Resolução nº 61/2014 Vista Fernando Gonçalves Lacerda
Concede o Diploma de Honra à Empresa Carlos Tur Transportes e Turismo.
Anízio Gonçalves de Souza
Projeto de Resolução nº 63/2014 Vista Fernando Gonçalves Lacerda
Concede o Diploma de Honra ao Mérito ao Sr. Sebastião de Souza, funcionário do SAMAL.
Projeto de Resolução nº 64/2014 Vista Fernando Gonçalves Lacerda
Concede o Diploma de Honra ao Mérito ao Pr. Sebastião Jorge Corrêa da
Igreja Glória do Calvário.
Projeto de Resolução nº 70/2014 Vista Fernando Gonçalves Lacerda
Concede o Diploma de Honra ao Mérito ao Pr. Márcio Aguinel Heringer
da Igreja Batista El Shadai.
Projeto de Resolução nº 71/2014 Vista Fernando Gonçalves Lacerda
Concede o Diploma de Honra ao Mérito a Sr. Maria da Glória dos Santos
Eugênio.
Gilson César da Costa
Projeto de Resolução nº 72/2014 Vista Fernando Gonçalves Lacerda
Concede o Diploma de Honra ao Mérito ao Sr. Luiz Isidoro da Silva
Projeto de Resolução nº 73/2014 Vista Fernando Gonçalves Lacerda
Concede o Diploma de Honra ao Mérito à Empresa Pedramon de Vilanova.
Projeto de Resolução nº 74/2014 Vista Fernando Gonçalves Lacerda
Concede o Diploma de Cidadã Honorária a Sra. Guiomar Matuchela Silva.
Projeto de Resolução nº 75/2014 Vista Fernando Gonçalves Lacerda
Concede o Diploma de Honra ao Mérito ao Grupo Barrigão Com. Ltda.
Projeto de Resolução nº 80/2014 Vista Fernando Gonçalves Lacerda
Concede o Título de Cidadão Honorário do Município de Manhuaçu/MG,
ao Sr. Cesar Gonçalves Guerra.
Projeto de Resolução nº 81/2014 Vista Fernando Gonçalves Lacerda
Concede o Diploma de Honra ao Mérito ao Sr. José Felipe Campos
Francisco de Assis Dutra
Projeto de Resolução nº 77/2014 Vista Fernando Gonçalves Lacerda
Concede o Diploma de Honra ao Mérito ao Sr. Ireneu Lucas, Ex-Vereador
da Câmara Municipal de Manhuaçu.
Eli de Abreu Gomes
Projeto de Resolução nº 78/2014 Vista Fernando Gonçalves Lacerda
Concede a Medalha de Mérito Legislativo ao Presidente da Câmara Municipal de Manhuaçu, Maurício de Oliveira Júnior.
Aponísia dos Reis, Gílson César e Maurício Jr.
Projeto de Resolução nº 79/2014 Vista Fernando Gonçalves Lacerda
Concede o Título de Cidadão Honorário do Município de Manhuaçu ao
Engenheiro Djalma Santos Neiva.
Gilson Cesar da Costa, Eli de Abreu Gomes e Francisco de Assis
Dutra
Projeto de Resolução nº 84/2014 Vista Fernando Gonçalves Lacerda
Concede Medalha de Mérito Legislativo ao Vereador Francisco Coelho
de Oliveira.
Maurício de Oliveira Júnior, Eli de Abreu Gomes, Hélio Ferreira e Rogério Filgueiras Gomes
Projeto de Resolução nº 85/2014 Vista Fernando Gonçalves Lacerda
Concede a Medalha de Mérito Legislativo ao Sr. Antônio Viana (servidor

aposentado da Câmara Municipal)
Legislativo Municipal
Projeto de Resolução nº 087/2014 - Aprovado
Revoga a Resolução nº 038/2012 e dá outras providências
REQUERIMENTOS
Gilson Cesar da Costa
Requerimento nº 81/2014
Solicita informações sobre o andamento da insalubridade dos funcionários municipais de acordo com solicitação feita em indicação de minha
autoria.
João Gonçalves Linhares Júnior
Requerimento nº 82/2014
Requer informações sobre o atendimento da indicação nº 194/2014 que
indica operação tapa-buraco em toda extensão da Rua Silas Pacheco - Bairro Colina, considerando as péssimas condições de trânsito devido à existência de muitos buracos que têm aumentado o risco de acidentes no local.
Maurício de Oliveira Júnior e Fernando Gonçalves Lacerda
Requerimento nº 083/2014
Solicita envio de ofício ao Secretário Municipal de Saúde e Secretário Municipal de Administração requerendo a relação de todos os veículos da Secretaria Municipal de Saúde, quais estão sendo utilizados, bem como cópia
dos documentos dos referidos veículos e da apólice de seguro dos mesmos.
Legislativo Municipal – Aprovado com voto contrário do Vereador
Rogério Filgueiras Gomes
Requer a antecipação da eleição da próxima Mesa Diretora – Biênio
2015/2016, para o dia 05 de dezembro do corrente ano, às 18:00 horas,
podendo ser registrada as chapas até às 13:00 horas do mesmo dia.
INDICAÇÕES
Rogério Filgueiras Gomes
Indicação nº 412/2014
Reivindica o 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.
Anízio Gonçalves de Sousa
Indicação nº 422/2014
Solicita o entendimento entre o Prefeito Municipal e o DNIT, para que seja
construído um trevo inteligente próximo à Cia da Picanha, sentido Realeza.
Indicação nº 423/2014
Indica o entendimento entre o Prefeito Municipal e o DNIT, para que seja
construído um trevo inteligente no trevo da zebu, sentido Espírito Santo.
Jorge Augusto Pereira
Indicação nº 424/2014
Reivindica a construção de pista de atletismo no Parque de Exposições Bairro Ponte da Aldeia, e ciclovia entre Realeza e Manhuaçu.
Juarez Cléres Elói
Indicação nº 426/2014
Solicita a colocação de calçamento nas Ruas de Palmeiras.
Indicação nº 427/2014
Indica o término da construção do posto de saúde em Palmeiras.
Indicação nº 428/2014
Reivindica a limpeza das canaletas e corte do mato que fica às margens
da BR até Sacramento.
Anízio Gonçalves de Souza
Indicação nº 429/2014
Reivindica operação tapa-buraco na Rua Paulo Assis Mendez, Bairro
Lajinha.
Indicação nº 430/2014
Indica operação tapa-buraco na Rua Paulino Mendes Dornelas, Bairro
Bela Vista.
Indicação nº 431/2014
Solicita que seja refeito a sinalização das placas de trânsito do Município.
Jânio Garcia Mendes
Indicação nº 432/2014
Indica a implantação do Projeto Manhuaçu Digital (Internet Gratuita) para
os moradores de Realeza.
Aponísia dos Reis
Indicação nº 433/2014
Reivindica extensão de rede de iluminação na Rua José Moraes, em
Santo Amaro.
Indicação nº 434/2014
Solicita a troca de manilhas na ponte ao lado da E. M. Ivo Mendes Magalhães, Córrego Boa Vista de Santo Amaro. As maninhas que estão na ponte
não comportam o volume de água durante a época de cheia, sendo preciso
trocá-las de 0,60 para 0,100.
Indicação nº 435/2014
Indica a drenagem de água proveniente de mina na Rua Adolpho Magalhães, em Santo Amaro. Por motivo dessa água o calçamento afundou, o
tem trazido diversos transtornos para os moradores e riscos de acidentes
no local.
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CANTINHO DE FÉ

WW
Citações
Citações
Sábias
Sábias
Há sempre alguma
loucura no amor. Mas
há sempre um pouco de
razão na loucura. (Friedrich Nietzsche)
Trate bem as oportunidades. Elas são reservadas
e não aparecem pra
qualquer um. Algumas se
ofendem fácil e podem
nunca mais voltar. (Jufras Menhal)
Exige muito de ti e
espera pouco dos outros.
Assim, evitarás muitos
aborrecimentos. (Confúcio)
Tornar o simples em
complicado é fácil.
Tornar o complicado em
simples é criatividade.
(Charles Mingus)
A prisão não são as
grades e a liberdade não
é a rua. Existem homens
presos na rua e livres na
prisão. É uma questão de
consciência. (Mahatma
Gandhi)
Você pode descobrir
mais sobre uma pessoa
em uma hora de brincadeira do que em um ano
de conversa. (Platão)
Triste época! É mais fácil desintegrar um átomo
do que um preconceito.
(Albert Einstein)
A experiência é uma
escola onde são caras as
lições, mas em nenhuma
outra os tolos podem
aprender. (Benjamim
Franklin)
A mente que se abre a
uma nova idéia jamais
voltará ao seu tamanho
original. (Albert Einstein)
Há mais pessoas que
desistem do que pessoas
que fracassam. (Henry
Ford)
O sábio nunca diz tudo
o que pensa, mas pensa
sempre tudo o que diz.
(Aristóteles)
Não há invenção mais
rentável que a do conhecimento. (Benjamin
Franklin)
Posso não concordar
com nenhuma das palavras que você disser, mas
defenderei até a morte o
direito de você dizê-las.
(Voltaire)

por

Fator de risco: Colesterol

O que é: O colesterol é um tipo de gordura
vital para o funcionamento do organismo. Presente no sangue e em todos os tecidos, ele contribui para a produção do hormônio cortisol
e dos hormônios sexuais, de vitamina D, de
ácidos envolvidos na digestão e também tem
papel importante na regeneração das células.
Além de ser produzido pelo próprio organismo, o colesterol pode ser obtido em alimentos como carnes, leite integral e ovos.
Sua presença é indispensável para o funcionamento equilibrado das funções vitais, porém,
quando em excesso, ele pode trazer algumas
complicações.
A mais comum delas é a formação de placas
de gordura nas artérias que levam ao endurecimento e entupimento dos vasos sanguíneos.
Com a obstrução dos vasos, o coração recebe
uma quantidade menor de oxigênio e nutrientes, tendo suas funções comprometidas e levando a doenças como angina, infarto, morte
súbita e, quando acomete as artérias carótidas
e cerebrais, pode levam até a acidentes vasculares cerebrais (AVC).
Tipos e causas: O que influencia se o colesterol é saudável ou prejudicial é o tipo da
lipoproteína (pequena estrutura formada por
lipídios e proteínas) que o envolve.
Existem, portanto, dois tipos de colesterol: o
bom e o ruim. O HDL (High Density Lipoproteins, em inglês) recolhe o colesterol ruim acumulado nos vasos sanguíneos para eliminar
pelo fígado. Já o ruim, o LDL (Low Density
Lipoprotein), quando acumulado, pode provocar o entupimento das artérias. Este colesterol
está associado a fatores de risco como diabetes, tabagismo e pressão alta.
O excesso de peso, o sedentarismo e a alimentação desbalanceada também podem interferir para o aumento das taxas de colesterol.
Fatores de risco: Alimentação rica em
gordura saturada e açúcar, excesso de peso,
sedentarismo, consumo abusivo de bebidas
alcoólicas, estresse, hereditariedade, idade
e gênero. As mulheres costumam ter um aumento no nível do colesterol ruim após o início da menopausa.

Sinais, sintomas e diagnóstico: O colesterol
elevado não tem obrigatoriamente sintomas.
Na maioria dos casos, os sinais aparecem em
consequência da formação das placas de gordura nas artérias, quando a situação já pode
estar avançada. Quando atinge as artérias coronarianas, levando à angina do peito e infarto
do miocárdio, os sintomas mais comuns são
dores no peito (peso, aperto, queimação ou até
pontadas), falta de ar, sudorese, palpitações
e fadiga. Nas artérias cerebrais, os sintomas
neurológicos que levam ao acidente vascular
cerebral podem ser formigamentos, paralisias,
perda da fala e sonolência.
É fundamental avaliar os níveis de colesterol regularmente. Para aqueles que têm histórico familiar de doenças cardiovasculares, o
acompanhamento deve ser feito desde a infância. A partir dos 20 anos, a medição deve ser
de cinco em cinco anos, reduzindo para uma
frequência anual a partir dos 35 anos.
O diagnóstico e o acompanhamento são
feitos por meio de um exame sanguíneo, que
avalia as taxas do colesterol total, do HDL e
do LDL.
Tratamento: Existem medicamentos que
atuam na diminuição dos níveis do LDL, o
colesterol ruim, e podem levar a um pequeno aumento nos índices do bom colesterol. O
importante é que este tratamento seja sempre
aliado à mudança de estilo de vida. A adoção
de hábitos saudáveis como a prática regular de
atividade física e controle do peso e da alimentação é fundamental para um tratamento bem
sucedido.
Prevenção: A melhor forma de prevenir o
aumento do colesterol ruim é aliar exercícios
físicos à alimentação saudável, evitando o
consumo de gorduras saturadas, óleos, carne
vermelha em excesso, gema de ovo, manteiga,
laticínios, mortadela, salame, queijos amarelos e alimentos industrializados.
A redução do consumo de álcool e a cessação do tabagismo também são indispensáveis
para a manutenção da saúde e dos níveis de
colesterol.
Dr. Marcos Knobel, cardiologista

Pr. João Soares
da Fonseca
jsfonseca@pibrj.org.br

Confiança Inabalável

Quem pensa que o povo de Deus é inimigo de festa
precisa ler a Bíblia. Equivocam-se os que pensam que
ser crente é ser infeliz, é não ter prazer na vida. Quando "negociava" a saída de Israel do Egito, Moisés disse a Faraó: "...havemos de ir; porque temos de celebrar
uma festa ao SENHOR" (Êx 10.9).
Três vezes ao ano, os israelitas deixavam suas cidades e vilarejos e se dirigiam a Jerusalém para cultuar
ao Senhor (Êx 23.14-17). Iam cantando pelo caminho
um dos quinze salmos chamados "cânticos dos degraus", no que imagino devia ser uma cena cinematográfica. Um desses cânticos era o salmo 125, cujo
primeiro verso diz: "Aqueles que confiam no Senhor
são como o monte Sião, que não pode ser abalado, mas
permanece para sempre".
A própria geografia do terreno em que pisavam parecia apontar para Deus. Como Jerusalém se situava
sobre uma elevação, de longe podia ser avistada. E
ao vê-la, imagino que os peregrinos cantassem com
crescente entusiasmo. Na distância, emergia o monte
Sião, que o salmista tornou símbolo de firmeza ("não
pode ser abalado") e de permanência ("permanece
para sempre").
Firmeza e permanência são dois ideais acalentados
pelo espírito humano. A instabilidade nos incomoda,
seja a do presidente da República, a do patrão, a do
cônjuge... Sonhamos com solidez. Também nos atormenta o senso de transitoriedade, que caracteriza a
nossa peregrinação na terra. A consciência de estar de
passagem desassossega os que não têm esperança. Por
isso, improvisam artifícios que lhes confiram a ilusão
de permanência. Ora, estes dois ideais não se realizam
plenamente até que nos voltemos para Deus. Só o Eterno reúne e oferece solidez e permanência. A seu lado,
os que nele confiam podem atravessar as tormentas da
vida, sem se sentirem atormentados. Nossas crianças
cantam, e nós com elas: "Com Cristo no barco tudo
vai muito bem, e passa o temporal". É Cristo o capitão
do teu barco?

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE

Pudim de abacaxi
Ingredientes
• 10 colheres (sopa) de farinha de trigo
• 1 xícara (chá) de açúcar
• 6 ovos (claras e gemas separadas)
• 2 colheres (sopa) de manteiga
• 2 xícaras (chá) de água
• 500ml de suco de abacaxi concentrado
Calda
• 12 colheres (sopa) de açúcar cristal
Modo de preparo
• Para a calda, leve ao fogo baixo o açúcar, sem mexer, até derreter e virar um
caramelo.
• Espalhe esse caramelo em uma forma
de buraco no meio de 30cm de diâmetro
e reserve.
• Em uma tigela, misture a farinha, o
açúcar, as gemas, a manteiga, a água e o

suco de abacaxi.
• Adicione as claras batidas em neve,
misture delicadamente e despeje na forma
caramelizada.
• Leve ao forno médio, pré aquecido,
em banho maria, por 45 minutos ou até
assar.
• Retire do forno e deixe esfriar.
• Leve à geladeira por 2 horas e desenforme.
• Sirva em seguida.
Rendimento: 10 porções

ACADEMIA
KOMEIKAN

Rua Vicente de
Paula Reis, 23
Bairro São Jorge
(ao lado da Retífica)
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Polícia Militar aperta o cerco contra o tráfico
de drogas na cidade de Manhuaçu
Mais de 5Kg de drogas foram apreendidos pela Polícia
Militar, na manhã desta quarta-feira, 19/11, na Ponte da
Aldeia, em Manhuaçu. Quatro pessoas foram conduzidas
pela PM suspeitas de tráfico.
Por volta das 08h45, o
Centro de Operações da Policia Militar recebeu denúncia anônima que um veículo
Monza, cor azul, passou pelo
Distrito de Ponte do Silva, e
que estaria trazendo drogas.
De imediato, as viaturas foram acionadas para interceptação do carro.
Uma das viaturas deparou
com o veiculo na altura da
Vila do Bigode, na Rodovia
dos Estudantes, que passou
em sentido contrário. Quando
os componentes da viatura,
certificaram que se tratava
do suspeito e que havia em
sua companhia uma mulher,
iniciou-se o rastreamento.
Neste instante, o motorista
go GM Monza acelerou o
carro e empreendeu fuga em
alta velocidade em direção ao
Bairro Ponte da Aldeia. Foi
imediatamente retransmitido
a ação e os militares iniciaram o cerco rumo ao Bairro
Ponte da Aldeia.
Acelerando em alta velocidade, o motorista do Monza
atravessou a BR-262, sem
ao menos olhar para os lados
e nem tampouco reduziu a
marcha, desprezando os princípios de segurança do trânsito e continuou em direção ao
Clube do Cavalo.
Quando os policiais abordaram o GM Monza em cima
da ponte, um Sargento da PM
determinou que o acusado e a
mulher colocassem as mãos
na cabeça e saíssem do veí-

culo, estes não obedeceram,
uma mulher que estava no
banco do carona, abaixou o
vidro dianteiro do lado direito tentou se livrar da droga
sendo contida pelo Sargento PM que, agarrou a bolsa
cor preta que continha cinco
barras grandes de maconha
e voltou a determinar que os
ocupantes desembarcassem
do veículo.
Apesar da determinação do
Sargento para que desembarcassem do veículo, o motorista arrancou bruscamente,
jogando o carro contra o Sargento, utilizando-o como se
fosse arma contra os policiais
militares, pelo que se fez necessário efetuar disparos de
arma de fogo, de forma a se
defenderem.
Foram efetuados disparos em direção aos pneus do
veículo, com a finalidade de
furá-los e assim evitar que os
ocupantes persistissem com
fuga utilizando o GM Monza.
O condutor continuou em
fuga mesmo percebendo que
o pneu esquerdo traseiro estava furado. O Sargento recolheu a sacola de drogas jogadas pela janela do veículo.
Iniciado nova perseguição ao
GM Monza que só foi então
alcançado na altura do Pontilhão de Ferro que liga à Rua
1º de Maio, no Bairro Ponte
da Aldeia à Rua Capitão Paulo Carneiro, na Vila Deolinda.
Neste local, em nova abordagem, os envolvidos desembarcaram e correram por
sobre o pontilhão, em direção
à Rua Primeiro de Maio sendo alcançados e presos pela
PM. Neste instante, chegou
a viatura do Tático Móvel,
sendo que a equipe abordou

Os ocupantes do GM Monza chegaram a atravessar
o Pontilhão de Ferro mas foram alcançados e presos
pela Polícia Militar.

nas adjacências, outro indivíduo envolvido com drogas,
que possui passagens criminais e registros de boletins de
ocorrência. Procedida busca
pessoal, nada em sua cintura,
porém não justificou por qual
razão estaria naquele local,
sendo liberado ileso fisicamente.
Após o pontilhão também
estavam outros dois suspeitos que ouvindo as sirenes
Paulo Geremias foi preso
em flagrante por tráfico
de drogas.

Capitão Schuab

PC prende mais um foragido
por homicídio em Manhuaçu
A Polícia Civil de Manhuaçu
prendeu Elucindo Batista Neves durante operação no bairro
Santa Luzia, na tarde de quarta-feira, 19/11. Ele é acusado de
homicídio em Muqui (ES).
De acordo com o investigador Hernesto Francisco, a
Polícia Civil fez vários levantamentos até chegar a Elucindo.
“Recebemos informações da
Polícia Civil de Muqui (ES)
sobre um cidadão que havia cometido um homicídio em 2010
e teria fugido para Manhuaçu,
onde tem familiares. Levantamos informações, mas ele mudava constantemente de endereço. Ele morou em Vilanova,

em três lugares no bairro Nossa
Senhora Aparecida e agora no
bairro Santa Luzia, onde foi
preso”.
Elucindo Batista Neves estava trabalhando como pedreiro
e não levantava suspeita, mas
na verdade havia um mandado
de prisão contra ele. “Ele utilizava o apelido de Lu Pedreiro
ou de Luciano para não chamar
a atenção e não tinha registro
dele, como por exemplo documentação. Foi realmente um
trabalho de levantamentos até
localizá-lo”, conta Hernesto.
Ele contou que matou uma
pessoa num bar, mas não deu
detalhes. A Polícia Civil de

Apreendido pela PM o GM Monza placa GPN - 4242
cor Azul vinha sendo utilizado intensamente para o
tráfico de drogas por Paulo Geremias.

da viaturas, iniciaram fuga
de marcha ré, em um veiculo
Corsa. Eles foram imediatamente abordados pela equipe
do serviço de inteligência do
11º BPM, em uma viatura
descaracterizada.
Denúncias chegaram alegando que os dois indivíduos
estavam esperando a droga.
No Corsa foram recolhidos
cinco pen drives, um chip que
estava dentro de uma frauda

e R$ 567,00 em dinheiro.
No Monza, foram recolhidos
dois celulares.
Capitão Schuab, comandante do policiamento em
Manhuaçu, considera a apreensão expressiva e reforçou
que um dos envolvidos tem
histórico com passagens por
tráfico de drogas e existem
novas denúncias envolvendo
o suspeito.
Portal Vila Nova

Acidente com carreta
carregada de café na MG-108

Uma carreta de Manhuaçu carregada com
café capotou no km 226 da MG-108, em Lajinha, no final da tarde de quarta-feira, 19/11. O
motorista Francislei Leal, 37 anos, disse aos Policiais Militares Rodoviários que trafegava normalmente pela rodovia MG 108 sentido Lajinha
para Manhumirim. Ao efetuar uma curva, perdeu
o controle direcional do veículo, saiu da pista e
capotou. O condutor ficou preso às ferragens e
foi socorrido pela equipe do Corpo de Bombeiros de Manhuaçu. Ele sofreu escoriações leves e
permaneceu em observação no serviço de saúde
de Lajinha. O veículo estava transportando 550
sacas de café. A carga ficou derramada na pista e

no acostamento. Equipe da Polícia Militar Rodoviária acompanhou a retirada do café da estrada
Portal Leste

RIO CASCA (MG) - Conceição Aparecida
dos Santos, 33 anos, matou o aposentado João
Rodrigues Brum, 74 anos, no bairro Cruzeiro,
em Rio Casca, na noite de quinta-feira, 20/11.
A mulher foi localizada pela Polícia Militar.
Ela estava na frente da casa de João Rodrigues
Brum. O homem foi encontrado morto com seis
perfurações à faca no pescoço.

Presa, Conceição relatou que saiu de casa
“com a intenção de matar alguém” e que infelizmente a vítima foi João Rodrigues Brum. Apesar da motivação, a história fica mais estranha
porque ela fez comida horas antes para a vítima.
Conceição foi conduzida à Delegacia de Ponte
Nova.
Carlos Henrique Cruz

MANHUAÇU (MG) - Um menor infrator
perfurou a barriga de um adolescente com uma
caneta após uma briga, na rua Professor Silas
Heringer, no Bairro Engenho da Serra, em Manhuaçu. A polícia compareceu à escola na manhã
desta sexta-feira, 21/11, às 7 horas.
A vítima alegou que nesta quinta, o menor
infrator teria passado a mão nas nádegas de sua
namorada. Na manhã desta sexta, após a vítima
haver deixado a namorada na porta da escola,
deparou com o menor infrator quando retornava.
A vítima alegou que o adolescente, de posse de
uma caneta, veio na direção do mesmo e desferiu
um golpe em sua barriga, fugindo logo após.

O adolescente foi atendido pelo médico de
plantão, que constatou uma perfuração de cinco
centímetros. O garoto teve que ser submetido a
cirurgia. A Polícia Militar encontrou o adolescente que deu o golpe de caneta. Ele afirma não
ter passado a mão na namorada da vítima, mas
confirma ter surgido esse boato e que ouvira dizer que a vítima iria agredilo. Na versão do jovem, a vítima estava lhe dando um socos e por
isso retirou do bolso a caneta e desferiu um golpe
na barriga do adolescente, que passou a soltá-lo.
O menor foi encaminhado para a Delegacia
de Polícia Civil.
Carlos Henrique Cruz

Mulher mata aposentado a facadas

Garoto perfura barriga de adolescente

Manhuaçu não tem dados de
como foi o crime.
Elucindo será encaminhado
para a Polícia Civil do Espírito
Santo.
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ENTRETENIMENTO
Impressões de soldados
Dois soldados trocam impressões: – Então,
por que você se alistou?
– Porque sou solteiro e gosto de guerra. E
você? – Porque sou casado e gosto de paz.

Fortuna aos 40 anos
“Nunca pensei que a partir dos 40 anos pudéssemos ter uma riqueza tão grande!
Prata nos cabelos. Ouro nos dentes. Pedras
nos rins. Açúcar no sangue. Chumbo nos pés
Ferro nas articulações… E uma fonte rica e
inesgotável de gás natural…”

O pastor e a onça
Um jovem pastor ia todos os dias realizar
um culto na roça, e só voltava para casa tarde
da noite.
A mãe dele dizia:
– Meu filho, toma cuidado! É perigoso você
vim sozinho todo dia à noite.
Ele respondeu:
– Não mãe, não tem problema não.
Até que certo dia, quando ele vinha voltando da igreja para casa, deparou-se com uma
onça. Logo começou a correr e a onça atrás
dele. Ele corria e a corria atrás dele. Quando
viu que não tinha mais jeito, ele ajoelhou-se
no chão e começou a orar.
A onça aproximou-se dele e ajoelhou-se
também perto dele e começou a orar.
Ele perguntou:
– Você é crente?
Ela respondeu:
– Não, só estou agradecendo a mais uma
refeição.

sete erros

Pedido de aumento
O jovem empregado vai à sala do diretor da
empresa onde trabalha:
– Senhor diretor, vim aqui para lhe pedir um
aumento. E já antecipo que há quatro empresas atrás de mim.
Com medo de perder aquele promissor talento, dobra-lhe o salário…
as empresas valorizam os funcionários
quando eles recebem outras propostas…
– Mas mate-me uma curiosidade. Pode dizer-me quais são essas quatro empresas?
– Sim, senhor. A da luz, a da água, a do telefone e o meu banco!

Esposa inteligente
Marido chega preocupado em casa e diz à
esposa:
– Tenho um problema no serviço.
Esposa:
– Não diga tenho um problema. Diga TEMOS um problema, porque os teus problemas
são meus também.
Marido:
– Tá bom querida. TEMOS um problema
no serviço. A nossa secretária vai ter um filho
nosso.

Viúva sábia
Quando o marido finalmente morreu, a esposa colocou no jornal o anúncio da morte,
acrescentando que ele havia morrido de gonorréia.
Logo que o jornal foi distribuído, um amigo da família telefonou e protestou veementemente:
– Você sabe muito bem que ele morreu de
diarréia, e não de gonorréia!
A viúva respondeu:
– Eu cuidei dele noite e dia, portanto é lógico que eu sei que ele morreu de diarréia, mas
eu achei que seria melhor que se lembrassem
dele como um grande amante, ao invés do
grande “merda” que ele sempre foi.

CURIOSIDADES

Origem da Caneta
O revisor tipográfico Húngaro Ladislao Biro (1899-1985) inventou, em 1932,
uma caneta que não borrava e cuja tinta não secava no depósito, como fazia
a velha caneta-tinteiro. Na oficina do
jornal em que trabalhava, na cidade de
Budapeste, deteve-se a observar o funcionamento da rotativa. O cilindro se
empapava de tinta e imprimia o texto
nele gravado sobre o papel. Com a ajuda de seu irmão Georg, que era químico, e do amigo Imre Gellért, um técnico
industrial, Biro encontrou a solução.
Acondicionou a tinta dentro de um tubo
plástico. A tinta, pela força de gravidade,
descia para a ponta do tubo. Nessa mesma ponta, ele colocou uma esfera de metal que, ao girar, distribuía a tinta de uma
maneira uniforme pelo papel. Os dedos

não ficavam sujos de tinta e o papel nunca borrava.
Durante a Segunda Guerra Mundial
Biro achou melhor optar pelo exílio na
Argentina, em 1940. Junto com seu irmao, Georg, abriu uma pequena fábrica,
que funcionava inicialmente numa garagem. A nova caneta chegou às lojas três
anos depois com o nome de Birome. Em
agosto de 1944, 6 anos depois, a revista
americana Time publicou uma nota sobre a novidade, lembrando que ela era a
única caneta que permitia escrever a bordo de um avião, porque a tinta não vazava. Depois disso, uma empresa comprou
os direitos da invenção para os Estados
Unidos por 2 milhões de dólares. Biro
naturalizou-se argentino e viveu em Buenos Aires até morrer, em 1985.

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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Aos 91 anos, morre Samuel Klein,
fundador da Casas Bahia
São Paulo - Fundador da Casas Bahia
e um dos empresários mais respeitados
do país, Samuel Klein morreu na manhã
de quinta-feira (20) em São Paulo. Polonês naturalizado brasileiro, Samuel Klein
havia completado 91 anos em 15 de novembro e estava há 15 dias internado no
Hospital Albert Einstein.

Gloria Perez revela que teve de
mudar novela por climão entre
casal protagonistas
Gloria Perez revelou que passou por uma
saia-justa durante as gravações de uma de
suas novelas da Globo.
Sem citar os nomes dos envolvidos nem
da trama a qual se referia, a autora que precisou ter jogo de cintura ao descobrir que rolava uma rixa pesada entre os protagonistas
da novela.
“Uma vez fiz uma história de amor e o
casal protagonista brigou feio, se recusou
a continuar com as cenas de beijo. Tive de
mudar o rumo da trama”, declarou a novelista à revista “Joyce
Pascowitch”.
Gloria aproveitou a ocasião para dizer que desistiu de discutir com seus seguidores no Twitter e explicou o motivo.
“Eu fiz essa burrice em ‘Salve Jorge’, mas me arrependi. Foi
uma grande bobagem. É como você bater boca em praça pública. De repente não interessa mais o que está sendo falado,
importa a balbúrdia. Você suscita a agressão Internet tem muita
torcida organizada e acaba sendo um lugar para liberar recalque e agressividade”, argumentou.

Patrícia Poeta é punida na Globo e vai
para a 'geladeira' da emissora
Apesar de Patrícia Poeta, 38,
comentar durante a sua despedida do "Jornal Nacional"
que já começaria a trabalhar
no projeto de um programa de
variedades para comandar em
2015, os planos da Globo não
são bem esses.
De acordo com o site “Notícias da TV”, uma fonte da emissora garantiu que a jornalista
passará por uma temporada na “geladeira” do canal. Isso significaria que o seu novo programa, caso saia mesmo do papel, só
estreará no segundo semestre do próximo ano.
A apresentadora receberá essa espécie de "castigo" porque
ao pedir para deixar o telejornal, ela justificou que a atração
limitava o seu crescimento, o que foi visto como uma ingratidão e afronta.
Ainda segundo o veículo, Patrícia solicitou desligamento do
“Jornal Nacional” pouco antes da Copa do Mundo por causa
do desgaste com seu colega de bancada, William Bonner, 51.
Com o desempenho nas entrevistas com presidenciáveis considerado abaixo do esperado, ela selou de vez a sua saída do
telejornal. A global foi substituída por Renata Vasconcellos, 42.

Após morte do filho, Marquinhos e
Juliana não perderam a fé
Mesmo vivendo um momento de dor causado pela morte do
filho, Marquinhos e Juliana Alves Santos mostraram nas redes
sociais que não perderam a fé.
O assistente de palco de Geraldo Luís, 43, no programa
“Domingo Show”, da Record,
publicou neste domingo (16) no Instagram uma foto ao lado da
esposa em uma igreja.
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"Deus seja glorificado! Triste, mas feliz na presença de
Deus", publicou o anão Marquinhos que recebeu uma série de
mensagens de apoio dos seus seguidores.
O filho do casal, Samuell, morreu no dia 13 com apenas 4
meses de vida. Na ocasião, Marquinhos desabafou nas redes
sociais sobre a perda do primeiro herdeiro. "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 pro céu. Sei que é um momento difícil, mas
quando a gente entrava na sala a gente não via ele como grave
e sim ótimo. Dávamos risadas! Sempre estávamos felizes para
passar força para ele. Mas hoje estamos muito tristes, nosso
herói nos deixou. Obrigado a todos pelo carinho e força. Que
Deus abençoe a todos", escreveu.

Deborah Secco confessa
que já fez sexo de risco
A atriz Deborah Secco, 34, abriu a sua
intimidade e confessou que já fez sexo sem
o uso de preservativo e que teve sorte de
não se contaminar. “Coloquei-me em risco
por irresponsabilidade e por ter tido relacionamentos longos”, disse a famosa para
o site “Notícias da TV”. No cinema, a artista protagonizou o longa "Boa Sorte" que
estreiou quinta-feira (20).
No filme, Deborah vive uma personagem com HIV. “É necessário trazer o tema
à tona no nosso país. Falar que é uma doença incurável e que o
Brasil tem índices de contaminação crescentes, frutos do preconceito. As pessoas esqueceram que é uma doença grave”,
explicou a global.
Atualmente, Deborah Secco interpreta a aeromoça Inês na
novela "Boogie Oogie", atual trama das 18h da Globo.

Luan Santana compra imóvel
milionário em Santa Catarina
Luan Santana, 23, não economizou na sua mais nova aquisição e comprou um apartamento de luxo no maior empreendimento de Balneário Camboriú, em Santa Catarina.
Segundo o colunista Bruno Astuto, da revista “Época”, o
sertanejo será vizinho de Neymar, 22, que há alguns anos arrematou uma cobertura no valor de R$ 8 milhões. A empresa
não confirmou o valor do negócio de Luan, mas os imóveis do
condomínio custam a partir de R$ 3 milhões. Atualmente, o
músico costuma ser visto na região passeando de barco com
seus amigos. Além do craque do futebol, quem também tem
um apartamento no prédio é o cantor Sorocaba, 34, que faz dupla com Fernando, 30. O projeto no qual Luan terá um imóvel
será entregue apenas em 2019 e terá duas torres gêmeas consideradas as mais altas do país, com cerca de 57 andares. Além
disso, os prédios contarão com uma garagem especial para Ferraris e também serão os primeiros dentro de uma marina.

Gugu Liberato não
tem camarim na Record
Mesmo com o retorno à Record, Gugu Liberato, 55, não tem
camarim na sede da emissora, no bairro da Barra Funda, na
zona oeste de São Paulo. A informação é da coluna “Diário da
Fama”, do jornal “Diário de S. Paulo”.
O motivo é que toda a produção do seu novo programa
noturno está trabalhando na produtora de Gugu, a GGP Produções, localizada no Alphaville, na Grande São Paulo. As
dependências foram até reformadas para comportar o projeto.
Além disso, o animador não tem ido à sede da Record. Ele
acompanha os preparativos para a atração à distância e só deve
ir ao canal de Edir Macedo, 69, na época da estreia, que acontece em fevereiro.
Aliás, o novo projeto de Gugu será às terças, quartas e quintas, e com quadros conhecidos pelo público. A previsão é que
fique no ar por três meses, mas se marcar bons números deve
ser estendido.
O apresentador só irá ganhar um camarim caso o animador
tenha compromissos na Record. O espaço que era ocupado por
ele agora é de Sabrina Sato, 33.
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Oscar gera indignação e vaias após
"ofensas" em palestra
Maior jogador da história do basquete brasileiro, Oscar Schmidt gerou indignação e vaias de alunos de uma faculdade
particular de Caruaru (PE), no último domingo. Ao dar uma
palestra sobre obstinação, ele se irritou com algumas falhas
técnicas nos equipamentos, se desentendeu com pessoas da organização e levou estudantes a abandonarem o local.
"A palestra foi uma total baixaria, Ele chamou vários palavrões, insultou e humilhou a plateia em todos os momentos.
Reclamava o tempo todo com as pessoas que estavam tirando
fotos dele, dizendo que estava ali para contar a história dele e
não para ser fotografado, pois quem quisesse tirar foto poderia
ir embora", disse a estudante Cybeli Oliveira, por meio do Facebook, em post que gerou mais de cem compartilhamentos.
Procurado pela reportagem, Oscar não atendeu as ligações e
nem foi encontrado por meio da assessoria de imprensa. Desde
2011, ele luta contra um câncer no cérebro e já passou por duas
cirurgias

Bono passa por cirurgia de 5
horas após acidente de bicicleta
O líder do U2, Bono, foi submetido à uma
cirurgia de cinco horas e precisará de fisioterapia intensiva depois de um acidente de bicicleta, informou seu médico nesta quarta-feira,
revelando que as feridas eram piores do que se imaginava.
Bono caiu de bicicleta no Central Park, em Nova York, no
domingo, e na mesma noite foi operado. Limparam seu cotovelo e repararam um osso do braço com três placas de metal
e 18 parafusos, detalhou. O cantor de 54 anos voltou no dia
seguinte à sala de cirurgia por causa de sua mão esquerda, disse
Dean Lorich, cirurgião ortopedista do Hospital Presbiteriano
da cidade. "Será preciso que faça fisioterapia intensiva e progressiva; dessa forma, espera-se que tenha uma recuperação
completa", contou em comunicado enviado à revista Rolling
Stone. Bono também sofreu uma fratura que afeta a órbita de
um olho e feriu a omoplata esquerda, acrescentou Lorich.

Xuxa pode ser a nova
contratada da Record
Fora do ar desde o início do ano, Xuxa,
51, pode acertar contrato com a Record em
breve. A informação é do colunista Flávio
Ricco. A ideia da emissora de Edir Macedo,
69, é anunciar a contratação antes do fim do
ano, mas a direção vai respeitar o processo
de negociação com a apresentadora da Globo, onde está trabalhando há 28 anos e tem vínculo até 2017. Segundo o mesmo
colunista, alguns executivos garantem que Xuxa já é a nova
estrela da Record. A assessoria de imprensa do canal não comenta o assunto. A falta de perspectiva na Globo pode ter aumentado o interesse da apresentadora em trocar de rede. No
entanto, a saída da eterna Rainha dos Baixinhos é vista como
uma ajuda à emissora carioca, que não sabe o que fazer com a
animadora. Internamente, essa é considerada a possível terceira grande contratação da Record, que já conseguiu tirar Sabrina
Sato, 33, da Band, e César Filho, 54, do SBT.

Daniel comenta polêmica sobre
affair com Suzana Alves: “Não tenho
porque mentir!”
A revelação de Daniel, 46, de que viveu um affair com Suzana
Alves, 36, surpreendeu os fãs do cantor. A intérprete da Tiazinha,
personagem que ficou conhecida na década de 1990, chegou a
negar a informação por meio de um advogado. Porém, em entrevista à coluna “Retratos da Vida”, do jornal “Extra”, o músico
não enxerga motivos para a atriz ter ficado chateada ao ser citada
na biografia “Minha Estrada”, lançada em setembro. “Talvez tenha gerado um desconforto desnecessário essa história. Não cheguei a procurá-la [depois do lançamento]. Foi muito bom o que
tivemos e ponto final. Não tenho porque mentir. Poderia ser um
segredo entre a gente, e foi até aquele ponto. Mas ela fez parte da
minha vida e fez muito bem para mim”, afirma.
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CÂMARA MUNICIPAL DE LAJINHA

4ª Sessão Extraordinária de 2014 - 19 de novembro de 2014

O

Senhor Prefeito convocou esta reunião
extraordinária para
que se votassem alguns projetos de urgência dele. Os
Vereadores, a Assessoria Jurídica e o Sindicato se reuniram esses dias e inclusive
no dia 19 para debater mais
uma vez esses projetos de

Planos e Carreiras do Município. Porém mais tarde
foi solicitado que fosse retirado de votação, pedindo a
devolução dos Projetos pela
Prefeitura e pelo Sindicato,
para que eles possam adequar mais coisas e trazer um
projeto melhor à Casa. Sendo assim, não foram votados

nesta Sessão.
O que foi votado foi o Projeto de Lei Complementar
Substitutivo nº 005/2014 –
que Dá nova redação a dispositivos e tabela II do Código Tributário do Município
de Lajinha, Estado de Minas
Gerais.
Que veio para ser votado

para a cidade continuar arrecadando conforme já estabelecido em Lei anterior. Este
projeto não vem para aumentar nenhum valor, vai ficar o
mesmo valor de antes. O que
foi mudado é que criou-se
mais modelos e aumentando
assim a arrecadação do Município para ver se poderá ha-

ver melhorias na cidade.
Paulo César disse que estudou, revisou e encontrou
falhas, e apresentou à Assessoria. Então veio este projeto substitutivo que também
existe alguns erros mas já
serão consertados.
Foi votado e aprovado por
todos em primeiro turno.

