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Circulação: Região Vertente do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Prefeitura e Doctum
disponibilizam bolsas de
estudo para alunos de Luisburgo

Prefeito de Manhuaçu diz que
aumento salarial é maior que
os demais municípios

Policia Militar apresenta
balanço geral do carnaval
2015 na área do 11º Batalhão
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Após morte de prefeito, vice toma posse
na prefeitura de Santana do Manhuaçu

A

cidade de Santana do Manhuaçu, ainda abalada com a morte do prefeito João Batista Vieira
de Assis, mais conhecido como João do
Açougue, ocorrida dia 16/2 em um acidente de automóvel. A população ficou chocada, cidade pequena
onde o prefeito governava com grande popularidade, no dia 20 de fevereiro de 2015, o
vice-prefeito Igídio de Assis Neto, 79
anos (PDT) tomou posse na Câmara
Municipal de Santana do Manhuaçu.
Muitos munícipes compareceram à
posse do novo prefeito, realizada em
sessão extraordinária às 18:30.
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Câmara de Manhuaçu
aprova reajuste do
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EDITORIAL

Vivemos um impasse institucional
Duro é viver em um país quando as maiores autoridades perdem
a credibilidade e o controle, todas as provas até agora apresentadas
nada valeu para que a Presidenta Dilma tomasse alguma providencia, pelo contrário o que vemos é busca incansável de setores do
governo de absolver os réus, o que nosso Ministro da Justiça fez é
imperdoável, em qualquer país sério já teria sido demitido. Infelizmente trava-se neste momento uma queda de braço das lideranças
dos dois maiores partidos de sustentação do governo o PT e PMDB,
numa desenfreada luta para desconstruir os fatos já aprovados em
depoimento colhido pelo juiz Moro na operação Lava Jato.
As autoridades judiciárias sonegam ao cidadão-eleitor-contribuinte os nomes dos políticos, (seriam 33 ou mais?) envolvidos
nos escândalos detalhados pelos réus delatores dos processos da
Operação Lava Jato. Sem credibilidade, sem sustentação moral,
e com gente politicamente próxima envolvida, a má gestão PT-PMDB e demais aliados será forçada a deixar ou sair do poder.
Os fatos nos levam a crer que este governo deveria estar com os
dias contados, pelo menos em tese, diante de tantos escândalos e
desmandos praticados pelo desgoverno. No entanto, a velocidade
saneadora do processo político - sobretudo em um País subdesenvolvido política, econômica e culturalmente - não acompanha
a demanda real da sociedade. A lógica que fala mais alta é a da
politicagem, neste Estado ficcional autoritário e sem legitimidade.
Até quando? Dia 15 de março promete ser um dia em que brasileiros inconformados darão o grito de liberta-nos! ... Liberta-nos!
Talvez este grito acordem os mais sonolentos pois neste momento
o Brasil está em perigo e a paciência poderá se esgotar, queremos
sim, uma mudança sem derramamento de sangue.
Já está na boca do povo a palavra impeachment, sobretudo nas
redes sociais. Dilma Rousseff perdeu completamente as condições de governabilidade. As pesquisas apontaram claramente a
impopularidade, o governo se transformou em refém do PMDB.
Dilma se isola da realidade. Sendo incompetente, sobretudo politicamente, o dólar poderá subir provocando grandes prejuízos
para a nossa nação e provocará um
Fale com a redação
desastre institucional nunca antes
contato@jm1.com.br visto na História deste País...
(33)3331-8409
É fato a situação de descrédito
do governo, insistir é burrice, será
que o congresso e demais instituições dos poderes não estão
enxergando o abismo em que caminha nossa nação? A luz
aponta como solução mais objetiva para o Brasil a adoção de
uma Intervenção Institucional, claramente prevista no artigo
142 da Constituição Federal. Justiça brasileira, congressistas
e homens de bem desta nação acudam o Brasil antes que ele
afunde mais ainda.
Isso não é golpe, é solução amparada por Lei, este governo
do PT-PMDB já deu o que tinha de dar. Agora, é necessária e
urgente uma reforma geral do sistema. Temos de mudar o modelo
para tornar o Brasil um País competitivo. É preciso implantar, de
verdade, uma República democrática.
A previsão modesta para 2015 é que o Brasil perderá US$ 14
bilhões apenas nas perdas em exportações. Imagina o reflexo negativo disto sobre os empregos, o consumo e o resto da atividade
econômica que já não vai bem...
Na hora que o bicho pegar, a degradação econômica atrapalhar
e inviabilizar a vida das pessoas que dependem do trabalho para
sobreviver, a pressão social poderá forçar movimentos desagradáveis rumo as mudanças.
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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,
Veja: Novamente envio notícias dos principais
jornais
Manchete: Os segredos do empreiteiro
O que Ricardo Pessoa, da UTC, preso em Curitiba, quer contar sobre a Lava-Jato
O ministro da Justiça tentou mesmo evitar sua
delação premiada
Desde 2003 ele dá dinheiro de propina ao PT e
outros partidos
Em 2014 deu a candidatos do PT 30 milhões de
reais obtidos no petrolão
Pagou despesas pessoais de José Dirceu
ISTOÉ: Manchete: Cadê a "Pátria Educadora"?
Como a prática do governo Dilma desmente o
seu discurso e prejudica milhões de estudantes
brasileiros
Traição aos bolsistas do Fies
Atraso nos recursos do Pronatec
Cortes no orçamento da educação
Notas baixas nas avaliações do ensino básico
Petrolão: As empreiteiras mudam de estratégia

GLOBO: Manchete: Esquema sonegou pelo
menos R$ 1 bilhão
Receita faz devassa em contas de investigados
na Lava-Jato
Auditores já abriram procedimentos fiscais
contra 57 contribuintes envolvidos na operação
da Polícia Federal, incluindo empresas e pessoas
físicas. Prejuízo com evasão de divisas ainda não
foi incluído no pente-fino
Cálculos preliminares da Receita Federal indicam que o esquema de corrupção na Petrobras,
alvo da Operação Lava-Jato, resultou numa sonegação fiscal de pelo menos R$ 1 bilhão, revela
Martha Beck. Os auditores que integram o grupo
responsável pelo pente-fino nas contas dos investigados abriram procedimentos de fiscalização
contra 57 contribuintes, incluindo empresas e
pessoas físicas. A conta deverá aumentar porque
a devassa não chegou às perdas decorrentes de
evasão de divisas. No momento, está em curso
a análise de manobras que empreiteiras fizeram
para pagar menos Imposto de Renda sobre obras
superfaturadas e propinas, com notas frias.
Marcelo Santos Netto
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Placas de Sinalização
O Vereador Maurício Júnior reforçou a novela que está a questão
da sinalização urbana de Manhuaçu.
“Até hoje não instalaram as tais novas
placas”, frisou e, ao mesmo tempo, cobrou que haja um estudo técnico apropriado em relação ao trânsito.
Maurício Júnior também endossou
as palavras de Fernando Lacerda de
que a Câmara aprova todos os projetos da prefeitura e, em contrapartida, o Prefeito de Manhuaçu não dá o devido retorno às
demandas e cobranças apresentadas pela Câmara de Manhuaçu.

FGTS
Por decisão do Supremo Tribunal
Federal (STF), o prazo para reclamar
na justiça o valor do depósito não efetuado no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) foi reduzida
de 30 para cinco anos. A alteração só
terá efeito para os trabalhadores que a
partir de agora não tiverem os valores
depositados conforme determina a lei. O FGTS equivale a 8% da
remuneração do trabalhador e deve ser recolhido pelo empregador. A decisão foi tomada por oito dos dez ministros do STF e se
baseou no entendimento de que o prazo deve acompanhar o que
está previsto nas demais leis sobre relações de trabalho. Também
foi criada uma regra de transição que dá ao trabalhador o direito
de calcular o prazo de prescrição a partir da data em que o depósito deixar de ser efetuado.
(Jornal Opinião Sindical - Belo Horizonte/MG)

Vereador Paulo Altino:
Minha Casa, Minha Vida
Paulo César Altino cobrou uma
atitude para o fim da novela que virou o programa "Minha Casa, Minha
Vida" em Manhuaçu. Ele argumenta
que a Câmara de Manhuaçu aprovou
lei nova em 2014 e até o superintendente da Caixa esteve reunido com
os vereadores e prometeu que em
seis meses a obra parada no antigo
Clube do Sol seria retomada. Passou
o tempo e nada foi feito.
"Estamos dando atenção e tempo
ao prefeito, mas do jeito que está, se nada for feito, vamos parar
de votar os projetos até que se resolva. Aquelas casas são para
pessoas que precisam e estão paradas", sugeriu.

Vereador Jânio solicita
troca de Lâmpadas
O Vereador Jânio Garcia Mendes
cobrou informações da Prefeitura de
Manhuaçu sobre a troca de lâmpadas
da iluminação pública. "Aprovamos o
ingresso de Manhuaçu no chamado consórcio Cidesi e uma empresa venceu a
licitação, mas e aí? Para onde devemos
ligar? Qual o telefone para o povo solicitar a troca de lâmpadas?", questionou.
Ele pediu que seja solicitada informação por escrito e a devida
divulgação a população.

Solução anti pombos
O LH-120 Sistema anti pombos
é a melhor solução para atender
as necessidades atuais, ou seja, reduzir em até 100 % a presença do
Pombo (Comércio, Residências, Industrias, Agro Negócios, etc.) e ser
totalmente ecológico, considerando
que é uma barreira de campo eletro
magnético invisível aos olhos humanos e exclusivo aos Pombos,
impedindo-os de ficarem alojados onde estiver instalado o nosso
equipamento.
- Não é veneno, é tecnologia;
- São pulsos de energia de baixa frequência;
- Totalmente ecológico;
- Consumo de energia muito baixo (10watts/hora);
- A instalação é feita no telhado, em pontos estratégicos com
processo rápido limpo e seguro;

- Não causa danos as aves, animais domésticos e ao homem;
- Impede o pouso dos pombos;
- Os pombos são responsáveis por transmitir várias doenças;
- As fezes dos pombos podem transmitir doenças respiratórias;
- Os pombos também são responsáveis pelos carrapatos que
trazem doenças ao homem e aos animais domésticos;
- Além de todos os males, geram grandes quantidades de excrementos, entupindo calhas e gerando mau cheiro, desvalorizando
o seu imóvel.
INSTALAÇÕES EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL.
CONTATO: www.lh-120.com - lh-120@hotmail.com

Vereador Fernando do Fórum:
Calçadas obstruídas
Em pronunciamento, o vereador Fernando Lacerda cobrou
atitudes da Prefeitura de Manhuaçu para as calçadas obstruídas com móveis, veículos,
entulho e até cones ou grades colocadas por comerciantes. “Tem
que ser um trabalho intenso por
parte do Poder Executivo, que é
o responsável pela fiscalização.
Queremos que coloquem os fiscais para agir nas ruas, como aconteceu na gestão do ex-prefeito Adejair Barros. Naquela época, comerciantes retiraram produtos em exposição nas calçadas ou mesmo oficinas que estavam consertando carros e motos nas calçadas.
Isso deu certo, mas parece que agora a prefeitura relaxou e voltou
tudo para as calçadas”.
O vereador ainda foi taxativo com relação a forma de fazer essa
abordagem: “Não queremos que saiam multando. O meu pedido é
que o Poder Executivo faça o seu papel de fiscalização. Primeiro
notificando, orientando e solicitando que sejam retirados os obstáculos nas calçadas. Queremos a conscientização dos comerciantes
e moradores, pois as calçadas são pequenas e os pedestres ficam
se arriscando nas ruas. Tem certos locais em que é praticamente
impossível o morador passar”.
Fernando Lacerda também sugeriu que, no caso de veículos
nas calçadas, a prefeitura pode inclusive solicitar o apoio da Polícia Militar. Ele pontuou que a cidade não foi planejada para esse
crescimento no número de veículos e de moradores, bem como o
comércio ativo.
“Estamos vendo esses dias, no Coqueiro, calçada totalmente
impedida e dois caminhões em cima da passagem. O comerciante
que trabalha com isso tem que se adequar e planejar suas atividades. O que não pode é a cidade ficar refém dessas atitudes. Na
rua Antônio Miranda Sette, por exemplo, por conta de uma obra,
caminhões betoneira acabaram com o calçamento. No Centro,
o acesso da garagem do Supermercado Coelho Diniz virou um
transtorno constante. Nas chegadas de Manhuaçu, de Realeza, de
Simonésia ou de Reduto, as calçadas estão obstruídas”, reforçou.
Para Fernando, há necessidade que a Prefeitura assuma e cumpra o seu papel. “Ou pega a estrutura que tem e fiscaliza ou cria
um departamento de trânsito e põe para funcionar. O que não podemos é ficar parados assistindo o caos só aumentar”, finalizou.

Estudantes de São Paulo terão
tarifa zero em transportes
O governador de São Paulo assinou semana passada a lei que dá
tarifa zero a estudantes no metrô,
trem e ônibus da EMTU. Vão receber o direito alunos de escolas
públicas do ensino fundamental e
médio, incluindo Etecs. Também
serão beneficiados alunos de escolas privadas e públicas, de cursos
superiores e dos cursos técnicos,
tecnológicos e profissionalizantes
que comprovem baixa renda, bem
como estudantes da Escola da Família, Prouni, Fies e os que são atendidos por programas de cotas
sociais.
http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/lenoticia2.php…

Fim do horário de Verão
O horário de verão terminou na madrugada de
sábado (21) para domingo (22) para as regiões
Sul, Sudeste e Centro-Oeste do País com redução do consumo de energia elétrica estimada em
1.970 megawatts (MW) no subsistema Sudeste/
Centro-Oeste, de acordo com o Ministério de
Minas e Energia. Os relógios foram atrasados em
uma hora. Horário de verão deve reduzir em 4,5% o consumo de
energia.

A política em Lajinha

Tudo o que fazemos no momento, não é para uma secretaria,
não é para um governo de Sapo e Jacaré. É para você que tem as
suas escolhas e confia que LAJINHA merece o seu destaque.
Valorize o que hoje acontece aqui. Eu não quero na Cultura o
Sapo amadurecido, eu não quero o Jacaré consciente. Eu quero
LAJINHA EM DESTAQUE. Eliane Alcântara

Cientistas desenvolvem
substância contra a Aids de eficácia
duradoura nos macacos
Uma substância de combate à Aids desenvolvida por uma equipe americana se mostrou eficaz durante vários meses nos macacos, abrindo a perspectiva de um tratamento de efeito prolongado contra o HIV, anunciou na quarta-feira (18) a revista Nature.
"Desenvolvemos um inibidor muito poderoso e de espectro muito
amplo que atua sobre o HIV-1, ou seja, o principal vírus da Aids
presente no mundo", explicou à AFP Michel Farzan, um dos cientistas que coordenou os experimentos.
A substância desenvolvida é fruto de vários anos de pesquisa realizada principalmente pelo Scripps Research Institute, um centro
de pesquisa sem fins lucrativos com sede na Flórida e financiado
pelo instituto público de pesquisa americano especializado em
doenças infecciosas NIAID. Este composto denominado eCD4-Ig
oferece uma "proteção muito, muito forte" contra o HIV, explicou
Farzan, com base em um experimento realizado com macacos e
apresentado na revista científica britânica Nature.
O teste realizado com macacos mostrou que a substância, injetada apenas uma vez, era capaz de proteger durante ao menos
oito meses do equivalente da Aids para os macacos. Para garantir
o efeito prolongado, o eCD4-Ig foi associado a um vírus de tipo
adeno-associado (AAV), inofensivo mas capaz de introduzir-se
nas células e fazer com que produzam indefinidamente a proteína
protetora capaz de criar um efeito anti-Aids de longa duração.
Após o tratamento com o coquetel, os macacos foram submetidos a doses da versão símia da Aids (SHIV-AD8). Nenhum animal
desenvolveu a infecção, ao contrário dos macacos não tratados
com eCD4-Ig e utilizados como 'grupo de controle'.
NOVOS TESTES NECESSÁRIOS: Os resultados publicados
nesta quarta-feira na Nature mostram uma proteção eficaz durante pelo menos 34 semanas, ainda na presença de doses de SHIV
quatro vezes superiores às que foram suficientes para infectar os
macacos do 'grupo de controle'.
O experimento será apresentado durante uma grande conferência anual em Seattle (Estados Unidos) na próxima semana. "Demonstraremos que estes macacos continuam protegidos contra
doses de 8 a 16 vezes superiores à dose infecciosa, mais de um
ano depois do tratamento", afirmou Farzan à AFP.
"Certamente precisamos de novos estudos, tanto nos macacos
como nos seres humanos, antes da possibilidade de testes em grande escala", insistiu Farzan.

Congresso Mineiro de Vereadores
acontece em Março
O V Congresso Mineiro de Vereadores acontece nos dias 18 e
19 de Março, em Belo Horizonte.
Uma iniciativa da Associação Mineira de Municípios (AMM), o
evento abordará diversos temas, entre eles: Atividade parlamentar
– os desafios da função política; Requisitos legais e técnicos para
propositura de Projeto de Lei; Coaching – comunicação assertiva:
a arte de influenciar pessoas; Execução orçamentária e financeira
da Câmara: transparência das contas; entre outros.
As inscrições devem ser feitas somente pela internet, pelo endereço WWW.portalamm.org.br. O custo por participante de município filiado é de R$ 250 e para o público em geral é de R$ 350.
Porém, as inscrições feitas até dia 20/02 têm 15% de desconto.
O encontro será realizado no Dayrell Hotel & Centro de Convenções, situado à Rua Espírito Santo, 901 – Centro.

Feira de adoção de cães
Roberta
Baldini - Que
bom, Isabelle
Villefort Carneiro! Que maravilha! Olhe
só a carinha daquele lindo da
primeira foto,
que
carinha
doce! Está encantado por estar sendo abraçado! Que sejam todos muito
bem cuidados e amados! Parabéns aos
que tiveram a iniciativa de fazerem a
feira!
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"Não aceito a criminalização de advogados (...) autoridades têm, sim, que receber advogados"
afirmou Cardozo durante entrevista coletiva realizada na quinta-feira (19), em Brasília. Ele disse ainda
que o teor do encontro que teve com a defesa da empreiteira Odebrecht foi sobre o andamento de um
inquérito que investiga vazamento de dados.

BOQUINHAS NO GOVERNO
DILMA CHEGAM A 107.085
Somados funções e cargos comissionados da administração
federal, são 107.085 pessoas
empregadas por livre nomeação,
sem concurso, no governo Dilma
Rousseff – todos indicados por militantes de partidos governistas, principalmente do PT. Os salários variam entre
R$ 790 e R$ 30 mil/mês. Quando os cargos são ocupados
por petistas, eles são obrigados a pagar “dízimo” para engordar ainda mais os cofres do PT.
SOPA DE LETRAS
São 47 siglas para definir cargos e gratificações de apoio,
assistência, técnica, assessoria, direção e próprias de alguns órgãos, e militares.
CABIDES ‘CUMPANHEROS’
Até para a Copa do Mundo e Olimpíadas foram criados
mais cabides para pendurar “cumpanheros” com generosos salários de até R$ 22 mil
OVOS DE OURO
Pagando até R$ 14,3 mil mensais, os 31 mil cargos de
direção (CD) e de assessoramento superior (DAS) estão
entre os mais cobiçados.
CAPITAL BARNABÉ
Com a maior parte das boquinhas temporárias abertas nos
governos Lula e Dilma, Brasília voltou a ser a “capital de
funcionários públicos”.
LICITAÇÃO EM FURNAS PODE ACABAR NA JUSTIÇA
A licitação na estatal Furnas, para escolha de agência de
publicidade, deve acabar nos tribunais e, pior, nas páginas
de escândalos. Tudo porque o presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB), tem sido pressionado a se envolver.
Cunha foi transformado em “instância de recurso” por suas
ligações a Furnas. Participam 14 das principais agências do
País, disputando a conta anual de mais de R$ 30 milhões.
#FORA!
Quase cem páginas foram criadas apregoando o impeachment de Dilma. O ministro José Eduardo Cardozo (Justiça)
também é lembrado.
VAI QUE INVESTIGA
Eduardo Cunha, que recusou
apoio à CPI do BNDES, desconversa. Diz agora que Leonardo
Picciani (RJ), líder do PMDB, “fala
pela bancada”.
MARMELADA
Portela não ter sido a grande campeã do carnaval carioca
prova que tem algo de podre nesse espetáculo, cuja plateia é feita de palhaços.
ROUBÔMETRO
Nesta quarta-feira de cinzas, o governo federal chegou a
R$ 280 bilhões arrecadados em impostos. Se 2,3% vão
para corrupção, como estima a Fiesp, então já nos surrupiaram até agora R$ 6,2 bilhões.
PERDEU, MADAME
Dilma deverá amargar mais uma derrota no Congresso

Nacional. Os deputados e senadores aliados já se articulam para derrubar o veto presidencial ao reajuste de 6,5%
na tabela do Imposto de Renda.
DEVE-SE APELAR AO BISPO?
Antônio Carlos Almeida Castro
estranha a crítica de Joaquim
Barbosa à reunião de advogado
com ministro da Justiça e não
com juiz. “Quando juiz”, lembra
Kakay, “ele não recebia advogado. Fica a impressão de
que, para Joaquim Barbosa, advogado deve apelar é ao
Bispo”.
A VIÚVA É UMA MÃE
A maioria ganha pouco, mas os salários siderais de dezembro, na estatal EBC, são atribuídos “ao décimo-terceiro” e
“outros benefícios”. Houve salário de R$ 4.205,52 pulando
para R$ 28.231,51. Haja 13º.
PLANALTO INSONE
O PMDB discute temas espinhosos ao governo na primeira reunião, hoje - terça (24), sob a liderança de Leonardo
Picciani e a presença de 28 novatos. Na pauta: PEC da
Bengala, vetos e CPI do Petrolão.
CARA DE PAU
O tesoureiro Edinho Silva é um gozador: desafiou que se
investiguem as contas oficiais da campanha de Dilma, meras obra de ficção, seja qual for o partido. Vale mesmo o
“caixa dois”, como os R$ 500 milhões pagos a João Vaccari
no assalto à Petrobras, segundo a Lava Jato.
COBRANDO POR AJUDA
A execução de traficantes na Indonésia desperta o lado
nada abonador dos políticos. O premier Tony Abbott pretende livrar conterrâneos da morte lembrando a ajuda humanitária australiana, no tsunami de 2004.
EXPLORAÇÃO TEM LIMITE
Passageiros foram surpreendidos, terça, pela cobrança de
R$ 378 por uma mala a mais (17kg) no voo 1345 (Brasília-Natal) da GOL. Farão outra viagem para buscar a mala,
mas, voar pela GOL, nunca mais.
TAREFA ÁRDUA
Quase não há deputados governistas querendo atuar na
CPI da Petrobras. Têm amigos envolvidos e/ou não querem irritar as empreiteiras corruptoras.

Poder sem Pudor
O PODER ENGORDA?

Ministro
do
Trabalho e da
Previdência
no
governo
João
Goulart, Almino
Afonso estava no
cargo há apenas
dois meses, mas
já havia engordado. Ao encontrá-lo na Câmara,
o deputado José
Maria Alkmin não
perdoou:
- Almino, pelo jeito o poder engorda mesmo. É só dar uma
olhada em você.
- A tese é pelo menos discutível – respondeu Almino, irritado.
- Por quê?
- Você sempre esteve no poder ou perto dele e, mesmo assim,
continua magro como um palito…

Cachos Dourados
e os três Ursinhos

ERA UMA VEZ uma família de
ursos que vivia na floresta. Todos
os domingos, o papá Urso, a mamã
Ursa e o filho Ursinho, vestidos
com as suas roupas mais bonitas,
costumavam dar um passeio pelo
bosque, antes da hora de almoço. A
mamã Ursa, antes de sair, deixava
já na mesa três taças de leite, para
que assim que chegassem, pudessem
logo sentar-se à mesa e comer. Passado pouco tempo da família de Ursos ter saído de casa,
uma menina loira,chamada Cachos Dourados, perdeu-se
na floresta, e foi ter perto da casa dos três ursos. Como era
muito curiosa e tinha fome, entrou na casa sem bater à porta.
Lá dentro, não viu ninguém e, ao aproximar-se da mesa, viu
as três taças de leite, que provou. Na taça grande, o leite
estava muito quente, na média estava muito frio e na taça
pequena, como o leite estava morno, ela bebeu-o. Depois,
viu três cadeiras e, como estava cansada, experimentou-as.
A primeira cadeira era muito grande e ela não se conseguia
sentar; a segunda cadeira era muito larga e ela escorregava;
a terceira era tão pequenina e frágil que, quando ela se
sentou partiu-se!
Mesmo assim, Cachos Dourados
não se incomodou, e subiu as escadas, encontrando dois lindos quartos.
No primeiro, que era rosa, tinha duas
camas, uma grande e uma média.
No segundo, que era azul, tinha uma
cama pequena. Experimentou a cama
grande mas era muito dura. A seguir,
experimentou a média mas achou-a
muito mole. No quarto azul, deitou-se na cama pequena e
achou-a tão confortável que adormeceu.
Entretanto, os três Ursos chegavam a casa do seu passeio. Ao aproximarem-se da porta, ficaram surpreendidos,
pois esta se encontrava aberta. Quando entraram, viram a
sala toda desarrumada, e o Ursinho gritou: “Alguém bebeu
do meu leite e partiu a minha cadeira!”. E o papá perguntou:
“Quem armou esta confusão?”. Então, os três ursos subiram
as escadas, e entraram no primeiro quarto. A mamã Ursa
exclamou: “Alguém esteve deitado nas nossas camas!”. E
logo a mamã e o papá Urso ouviram o Ursinho gritar, do
outro quarto: “Papá, Mamã, venham rápido, pois está uma
menina a dormir na minha cama!”.
Assim que o papá Urso e a mamã
Ursa entraram no quarto, e com toda a
confusão que se estava a passar, Cachos
Dourados acordou, sobressaltada e, ao
ver os três ursos, correu em direção à
janela. O Papá Urso, para evitar que
Cachos Dourados caísse, correu atrás
dela e conseguiu segurá-la pelo vestido.
Depois de conseguirem acalmar Cachos
Dourados e explicar-lhe que aquela era a casa dos Ursos,
ela e o Ursinho ficaram amigos e, Cachos Dourados prometeu nunca mais mexer nas coisas das outras pessoas sem
autorização, nem voltar a afastar-se dos seus pais.
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Câmara de Manhuaçu aprova reajuste do funcionalismo

A

Câmara de Vereadores
de Manhuaçu realizou
sessão ordinária na noite de quinta-feira, 19/02. Sob
a presidência do vereador
Jorge Augusto Pereira (Jorge
do Ibéria) foi aprovado em
votação única, o projeto de
lei que concede reajuste 6,5%
no salário do funcionalismo
municipal. Além disso, a pauta
tratou de temas como a demora
para a retomada das obras do
projeto Minha Casa, Minha
Vida, a ocupação de calçadas
e a obstrução de ruas e outros
problemas relacionados ao
trânsito de Manhuaçu.
REAJUSTE DO FUNCIONALISMO: O projeto de lei
que concede o reajuste ao funcionalismo chegou à Câmara
Municipal na sexta-feira, dia
13. De acordo com o presidente Jorge do Ibéria houve a preocupação dos vereadores em
votar a matéria rapidamente.
“O Prefeito Nailton Heringer
explicou que o índice de 6,5%
foi o máximo que o Executivo
Municipal conseguiu chegar.
Então não há muito o que
discutir. Entendemos que os
funcionários já estão esperando isso e votamos o projeto
em um turno apenas. A lei foi
aprovada e o seus efeitos são
retroativos ao dia 1º de janeiro”, detalhou.
Jorge do Ibéria ainda explicou que o piso dos professores
também foi reajustado. O
Professor PI para R$ 1.439,78
e o Professor PII R$ 1.642,88.
O mesmo índice aplicado na
prefeitura foi também aprovado em resolução para os servidores da Câmara Municipal.
PLANO DE CARGOS:
O Presidente Jorge do Ibéria
também apresentou o projeto
de resolução substitutivo do
Plano de Cargos da Câmara
Municipal. A Mesa Diretora
já anunciou que fará concurso
público para esse ano a fim de
preencher vagas na estrutura
do Legislativo.
Como forma de garantir discussão final ao tema, Jorge do
Ibéria compôs uma comissão
com três funcionários efetivos
e três vereadores para apresentar sugestões de modificações e
ajustes no projeto. A intenção
é votar a matéria na próxima
sessão.
APOIO A ATLETA: O
projeto de lei que autoriza o
Município a conceder patrocínio ao atleta Bruno Oliveira
Rocha no valor total de 5.800
reais para participação em
quatro competições no Rio de
Janeiro, João Pessoa/PB e Florianópolis/SC ainda não foi a
votação. A Câmara Municipal
aguarda o envio pela prefeitura da prestação de contas do
apoio concedido em 2014.
COLÉGIO TIRADENTES: Também foi aprovado
projeto de resolução de Honra
ao Mérito ao Colégio Tiradentes, que completa 50 anos.
A matéria é de autoria do vereador Jorge Augusto Pereira.
Aprovadas ainda moções
de pesar pelo falecimento do
senhor Antônio Rocha Dutra,
em Vilanova; do prefeito de
Santana do Manhuaçu João

Batista Vieira de Assis e do
encarregado do SAAE, Waldeir Fragoso de Matos.
CALÇADAS OBSTRUÍDAS: Em pronunciamento, o
vereador Fernando Lacerda
cobrou atitudes da Prefeitura
de Manhuaçu para as calçadas obstruídas com móveis,
veículos, entulho e até cones
ou grades colocadas por comerciantes. “Tem que ser um
trabalho intenso por parte
do Poder Executivo, que é o
responsável pela fiscalização.
Queremos que coloquem os
fiscais para agir nas ruas, como
aconteceu na gestão do ex-prefeito Adejair Barros. Naquela
época, comerciantes retiraram
produtos em exposição nas calçadas ou mesmo oficinas que
estavam consertando carros e
motos nas calçadas. Isso deu
certo, mas parece que agora
a prefeitura relaxou e voltou
tudo para as calçadas”.
O vereador ainda foi taxativo com relação a forma de
fazer essa abordagem: “Não
queremos que saiam multando.
O meu pedido é que o Poder
Executivo faça o seu papel de
fiscalização. Primeiro notificando, orientando e solicitando
que sejam retirados os obstáculos nas calçadas. Queremos
a conscientização dos comerciantes e moradores, pois as
calçadas são pequenas e os
pedestres ficam se arriscando
nas ruas. Tem certos locais em
que é praticamente impossível
o morador passar”.

Fernando Lacerda também
sugeriu que, no caso de veículos nas calçadas, a prefeitura pode inclusive solicitar o
apoio da Polícia Militar. Ele
pontuou que a cidade não foi
planejada para esse crescimento no número de veículos
e de moradores, bem como o
comércio ativo.
“Estamos vendo esses dias,
no Coqueiro, calçada totalmente impedida e dois caminhões em cima da passagem.
O comerciante que trabalha
com isso tem que se adequar e
planejar suas atividades. O que
não pode é a cidade ficar refém
dessas atitudes. Na rua Antônio Miranda Sette, por exemplo, por conta de uma obra,
caminhões betoneira acabaram
com o calçamento. No Centro, o acesso da garagem do
Supermercado Coelho Diniz
virou um transtorno constante.
Nas chegadas de Manhuaçu,
de Realeza, de Simonésia ou
de Reduto, as calçadas estão
obstruídas”, reforçou.
Para Fernando, há necessidade que a Prefeitura assuma e
cumpra o seu papel. “Ou pega
a estrutura que tem e fiscaliza

ou cria um departamento de
trânsito e põe para funcionar.
O que não podemos é ficar
parados assistindo o caos só
aumentar”, finalizou.
PLACAS DE SINALIZAÇÃO: O Vereador Maurício
Júnior reforçou a novela que
está a questão da sinalização
urbana de Manhuaçu. “Até
hoje não instalaram as tais
novas placas”, frisou e, ao
mesmo tempo, cobrou que haja
um estudo técnico apropriado
em relação ao trânsito.

Maurício Júnior também endossou as palavras de Fernando Lacerda de que a Câmara
aprova todos os projetos da
prefeitura e, em contrapartida,
o Prefeito de Manhuaçu não dá
o devido retorno às demandas
e cobranças apresentadas pela
Câmara de Manhuaçu.
MINHA CASA, MINHA
VIDA: Paulo César Altino cobrou uma atitude para o fim da
novela que virou o programa
"Minha Casa, Minha Vida" em
Manhuaçu. Ele argumenta que
a Câmara de Manhuaçu aprovou lei nova em 2014 e até o
superintendente da Caixa esteve reunido com os vereadores
e prometeu que em seis meses
a obra parada no antigo Clube
do Sol seria retomada. Passou
o tempo e nada foi feito.
"Estamos dando atenção
e tempo ao prefeito, mas do
jeito que está, se nada for
feito, vamos parar de votar
os projetos até que se resolva.
Aquelas casas são para pessoas
que precisam e estão paradas",
sugeriu.
ENERGIA E ILUMINAÇÃO: Vereador Gilson César
apresentou requerimento para
que a Energisa informe o motivo do aumento e detalhe para
os consumidores em relação as
contas de energia elétrica de
janeiro. Ele lembrou que houve
reajuste e a vigência da bandeira tarifária vermelha, mas citou
que o aumento pesou demais
no bolso dos consumidores.
O Vereador Jânio Garcia
Mendes cobrou informações
da Prefeitura de Manhuaçu
sobre a troca de lâmpadas da
iluminação pública. "Aprovamos o ingresso de Manhuaçu
no chamado consórcio Cidesi
e uma empresa venceu a licitação, mas e aí? Para onde
devemos ligar? Qual o telefone
para o povo solicitar a troca de
lâmpadas?", questionou.
Ele pediu que seja solicitada
informação por escrito e a devida divulgação a população.
NOVA MANHUAÇU: O
Vereador Juninho Linhares
também cobrou explicações
sobre os anunciados projetos
do Grupo Líder para a região
de Realeza e Santo Amaro de

Minas. Ele ponderou que não
se tem notícias atualizadas
sobre esses projetos e cobrou
requerimento nesse sentido à
prefeitura e ao grupo empresarial.
Linhares também quer informações sobre uma suposta
intenção de outro grupo empresarial interessado no estádio
JK. "Queremos informações
detalhadas desse projeto e que
isso seja amplamente discutido
com a sociedade", pontuou.
REUNIÃO: O Presidente da
Câmara Jorge do Ibéria definiu
uma reunião com Prefeitura e
Polícia Militar, bem como os
grupos empresariais interessados em investimentos na cidade e ainda a Caixa para debater
os temas tratados na pauta.
Para Jorge do Ibéria, a Câmara de Manhuaçu está cobrando ações da prefeitura para
atender as reivindicações que a
população apresenta, através
dos vereadores. O encontro
deve ser marcado para o início
de Março.
INDICAÇÕES:
Maurício de Oliveira Júnior
Indicação nº 53/2015
Solicita a restauração e
manutenção do Monumento
do Cafeicultor, situado no
trevo, desta cidade.
Indicação nº 008/2015
Solicita a revitalização da
Praça José Adolpho Assad,
na Baixada.
Gílson César da Costa
Indicação nº 55/2015
Solicita a construção de
quadra poliesportiva em
Manhuaçuzinho.
Indicação nº 56/2015
Reivindica ao Prefeito
estudos para elaboração de
projeto de lei que vise a
construção de caixas de contenção em lavouras, a fim
de proteger as nascentes do
Município.
Indicação nº 57/2015
Indica a colocação de iluminação pública na Rua
Bismark Meira Gonçalves,
em Vilanova.
Aponísia dos Reis
Indicação nº 58/2015
Solicita a construção de
muro de arrimo na Rua acima do campo de futebol, em
Bom Jesus.

Indicação nº 59/2015
Indica o patrolamento e
cascalhamento da estrada
que liga o distrito de Santo
Amaro de Minas a Bom
Jesus.
Indicação nº 60/2015
Indica o patrolamento e
cascalhamento da estrada
que liga Santo Amaro de
Minas a Boa Vista.
Anízio Gonçalves
de Souza
Indicação nº 61/2015
Indica a construção de PSF
na área institucional do loteamento do Sr. Rui Mendes,
situado na Rua Sebastião
Martins Gomes, entroncamento com a Rua Vitória
Régia, Bairro Lajinha até na
divisa do Bairro Bela Vista.
Indicação nº 62/2015
Solicita a construção de
uma sede para associação de
moradores no lote doado pela
empresa Gulozitos, que atualmente está em poder do COAMA, situado na Rua Vitória
Régia, Bairro Lajinha, divisa
com o Bairro Bela Vista,
englobando as associações
dos Bairros Bela Vista, Villa
Deolinda e Lajinha.
Indicação nº 63/2015
Indica a construção de
uma Praça com academia ao
ar livre no lote situado no
cruzamento da Rua Vitória
R é g i a c o m a R u a Ay r t o n
Senna, Bairro Lajinha.
Jânio Garcia Mendes
Indicação nº 64/2015
Solicita a reforma da cre-

che do distrito de Realeza.
Indicação nº 65/2015
Solicita a reforma da EMEI
Professora Ejane Firmino
dos Santos, em Realeza.
Indicação nº 66/2015
Reforma do PACS do distrito de Realeza.
João Gonçalves
Linhares Júnior
Indicação nº 67/2015
Solicita a implantação de
redes pluvial e de esgoto por
toda extensão da Rua Nadir
Mariano Estanislau, Bairro
Bom Pastor.
Indicação nº 68/2015
Solicita a implantação de
redes pluvial e de esgoto por
toda extensão da Rua José
Coelho Vasconcelos, Bairro
Bom Pastor
Indicação nº 69/2015
Reivindica asfaltamento
e colocação de rede pluvial
na Rua José Camilo Avelar,
Bairro Bom Pastor.
Francisco de Assis Dutra
Indicação nº 70/2015
Solicita a extensão de rede
elétrica na Rua São Pedro,
Bairro Santa Cruz, Distrito
de São Pedro do Avaí.
Indicação nº 71/2015
Indica a pavimentação e
construção de rede pluvial
na Rua Santa Isabel, Bairro
Santa Cruz, Distrito de São
Pedro do Avaí.
Indicação nº 72/2015
Reivindica a modernização
do trevo de acesso ao Distrito de São Pedro do Avaí

EDITAL DE PRAÇA. COMARCA DE ABRE CAMPO-MG. O Exmº'. Sr. Dr. Paulo
Sérgio Vidal, MM. Juiz de Direito da 2a vara cível da Comarca de Abre Campo,
Estado de Minas Gerais, na forma da lei etc. FAZ SABER aos que o presente edital
virem ou dele o conhecimento tiverem que no dia 02/03/2015, às 13:00 horas, o
Oficial Porteiro dos auditórios deste Juízo trará a público pregão de venda e arrematação a quem mais der e melhor lance oferecer em Hasta Pública, no átrio do
Fórum, localizado na Rua Dr. Olinto de Abreu, 7, centro, Abre Campo-MG, os bens
abaixo descritos nos autos de n" 0003.09.033323-2, Execução Título Extrajudicial
que Sicoob Credilivre Cooperativa de Crédito Rural Zona da Mata Minas Ltda move
em face de Ênio Paulino e outros, a saber: uma área de terras, com 06.20.36 ha
de terras de cultura e pasto, no lugar denominado Córrego Bom Jardim, município
de Santa Margarida - MG, em comum em uma área maior, que mede 47.46.97 ha,
registrada no CRI da Comarca de Abre Campo/MG sob a matrícula 2166, R 22, livro
2 C, f. 370. A área penhorada possui plantação de cafeeiros, com aproximadamente
15.000 pés de café, avaliados num total de R$ 37.500,00. O imóvel penhorado
é avaliado em R$ 74.443,20; O valor total da área, mais plantação de café é R$
111.943,20. Se os bens não alcançarem lance superior a importância da avaliação
será levado novamente em 2a Praça no dia 23/03/2015, às 13 :00 horas, oportunidade em que serão vendidos a quem mais der e maior lance oferecer. E para que
chegue ao conhecimento de todos os interessados expediu-se o presente que será
afixado e publicado de acordo com a lei. Cumpra-se. Dado e passado nesta cidade
ao 16 de dezembro de 2014. A Escrivã, Simone Salgado Rodrigues Gomes, o
digitei e assino. MM Juiz de Direito, Dr. Paulo Sérgio Vidal
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Policia Militar apresenta
balanço geral do carnaval 2015
na área do 11º Batalhão

A

Policia Militar divulgou no dia último
dia 19 o balanço geral das incidências criminais durante o período do
carnaval nas cidades sob
jurisdição do Décimo Primeiro Batalhão. Os eventos
tiveram inicio no dia 13
de fevereiro, sexta-feira, e
se estenderam até a terça-feira, dia 17.
Segundo a Assessoria de
Comunicação Organizacional do Batalhão, aproximadamente 800 policiais foram
empregados durante este
período. Policiais Militares
foram enviados de diferentes Unidades do Estado para
reforçarem a segurança nos
dez municípios, da região,
que promoveram eventos
carnavalescos, destacando-se a cidade de Simonésia e
Manhumirim.
O número de policiais

E

empregados em determinadas cidades teve como referência os dados obtidos por
meio do Geoprocessamento,
um programa que permite
medir e analisar a incidência
de ocorrências típicas desta
época do ano em determinadas localidades. Assim
a Polícia Militar atua de
maneira eficaz na redução da
criminalidade e manutenção
da Ordem Pública.
Ao final, foram registradas trezentas ocorrências, sendo cinco crimes
violentos contra a pessoa,
destacando dois estupros,
uma tentativa de homicídio
e dois assaltos.
Foram planejadas ações
e operações preventivas e
repressivas que culminaram
na prisão de sessenta e nove
infratores, além de apreensões de drogas, armas de
fogo e armas brancas.

J

POR UMA DEMOCRACIA MAIS... DEMOCRÁTICA!

á mencionei aqui a existência
de uma espécie de cláusula
pétrea do petismo que consiste em empregar o máximo
de palavras para expressar um
mínimo de conteúdo. Quem
duvida deve ler as 470 páginas
da mensagem que a presidente
Dilma Rousseff enviou ao Congresso. Destaque-se que, pela
enésima vez, o governo fala
em reforma política, agora com
uma novidade: desta feita nada
sugeriu - nem mesmo aquelas
ideias alucinadas de plebiscito
para definir forma de financiar
campanhas políticas. Limitou-se
a dizer que espera do Congresso
a iniciativa e a materialização das
propostas. Permito-me aceitar o
desafio, não porque assim quer
Dilma, mas porque a reforma
é necessária. A questão é saber
como e por onde começar.
Volto ao tema do voto distrital,
projeto que apresentei depois da
Constituinte. Eu era deputado federal e constatei, então, a imensa
dificuldade para alterar o sistema
de eleição de deputados, apesar
de todos os seus defeitos, entre os
quais aponto três: os elevadíssimos custos das campanhas eleitorais, o excesso de candidatos

e a fraca representatividade dos
parlamentares eleitos. Por que é
tão difícil mudar se os defeitos
são tão evidentes? Porque muitos
parlamentares temem que a alteração das regras eleitorais ponha
em risco a meta que lhes é mais
preciosa: a reeleição.
No início da década passada,
depois da eleição presidencial
que perdi (2002), levantei uma
hipótese nova e propus ao então líder do PSDB na Câmara,
deputado Jutahy Jr. (BA), que a
transformasse numa proposta de
emenda constitucional (PEC).
Depois da eleição de 2010 sugeri
ao recém-eleito senador Aloysio
Nunes (PSDB-SP) que reapresentasse essa PEC.
A ideia é promover o sistema
distrital nas eleições de vereadores dos grandes municípios, os
com mais de 200 mil eleitores.
São 90 municípios, onde moram
38% dos eleitores. Ao trabalhar
a emenda, o senador concluiu
que o novo sistema poderia ser
criado mediante lei ordinária.
Uma PEC só seria necessária
para implementar o voto distrital
para deputados.
Na expectativa de que a mudança pudesse valer para as

Perigo no AR

m 1924 em Berlim na Alemanha,
um adolescente de 12 anos amarrou
alguns foguetes em uma carroça de
brinquedo, causando o maior rebuliço na
população, e acabou detido pela polícia
sendo após entregue aos pais. Esse adolescente era Wermher Von Braun, que em
1969 foi o engenheiro responsável pelo
foguete SATURNO V que levou o homem
à lua.
Quando foi batizado numa igreja Luterana na Alemanha em 1912, Von Braun
ganhou de sua mãe um telescópio de presente, a astronomia e uma viagem espacial
passou a fazer parte dos seus sonhos.
Em 1932 foi contratado pelo Programa
de Misseis da HEERESWFFNAMT,
agência responsável pelo rearmamento
alemão, e em 7 de setembro de 1944 jogou
mais 1000 mísseis "V2" Vingança 2, com
uma tonelada de explosivos cada sobre
Londres. Apesar de pouca precisão, os
misseis acabaram levando pânico à população, já que, quando a Força Aérea Alemã

atacava, a população era avisada pelas
sirenes e meios de comunicação, e ali a
guerra começava a conviver com uma arma
poderosa , silenciosa e inesperadamente.
Quando os primeiros misseis atingiram
Londres, Von Braun exclamou: "O ALVO
ERA OUTRO", ou seja, o alvo era a Lua e
acabou preso pelos Nazistas. Como só ele
conseguia disparar os foguetes foi solto
com a condição de colaborar, e em abril
de 1945 se entrega aos norte-americanos.
Noventa anos depois um pequeno
Drone, veículo aéreo não tripulado, cai
no espaço físico da Casa Branca, o espaço

mais vigiado do
planeta, e o que
parecia ser um
brinquedo passa
a ser uma arma
preocupante,
necessitando de
regulamentação
do uso urgente.
Podendo transportar pequenas cargas pode vir a se tornar
uma poderosa arma nas mãos de traficantes, se já não é, podendo transportar
cargas milionários fora do alcance das
autoridades competentes. O uso deveria
ser restrito à Segurança Nacional, uma
criança é capaz de teleguiar um Drone
com muita facilidade, além do fato de
ser um aparelho voador não tripulado, se
for apanhado o responsável não está presente ao flagrante, e como é um aparelho
pequeno, pode facilmente ser adquirido
no mercado negro.
Geraldo Magalhães

eleições de 2012, fiz uma peregrinação junto a presidentes
e líderes de todos os partidos
à procura de apoio. O projeto
acabou não prosperando, mas
a romaria foi útil: percebi não
haver resistências insuperáveis
a tal mudança.
A introdução no organismo
político de um vírus benigno - que
gera anticorpos contra o peso do
poder econômico e a favor do
aumento da representatividade dos
eleitos - é viável e necessária. Basta
mencionar que dois anos depois de
cada eleição cerca de três quintos
dos eleitores não lembram o nome
do parlamentar em quem votaram!
O que dizer, então, da cobrança de
desempenho, coerência, cumprimento de promessas?
Sobre os custos de campanha,
é suficiente citar um exemplo
eloquente: o Município de São
Paulo tem 8,8 milhões de eleitores. Nas eleições municipais de
2012 houve 1.277 candidatos,
caçando votos em todos os cantos
da cidade e em todos os segmentos sociais. Evidentemente,
alguns deles têm fortes redutos
eleitorais, mas, sob a pressão da
concorrência, ninguém deixa de
ultrapassar suas fronteiras. Isso
aumenta imensamente o custo
do voto per capita, sem falar no
imenso número de postulantes.
No sistema distrital, a cidade
de São Paulo seria dividida em
55 regiões eleitorais - esse é o
número de vereadores da capital paulista. Cada um desses
distritos, com aproximadamente
160 mil eleitores, elegeria um representante. Haveria apenas um
candidato por partido, de modo
que, num distrito, dificilmente se
ultrapassaria o número de 10 ou
15 postulantes. Imaginem, caros
leitores, a economia em matéria
de gastos eleitorais. No caso
das 90 cidades brasileiras com
mais de 200 mil eleitores, essa
economia seria da ordem de R$
5 bilhões, segundo estimativas
da nossa assessoria no Senado!
Recentemente participei de
um debate no Instituto de Direito
Público, dirigido pelo ministro
do STF Gilmar Mendes, com o
vice-presidente Michel Temer e o
presidente do TSE, Dias Toffolli,
figuras altamente qualificadas
para tratar do tema. Por isso mesmo considerei valiosa a opinião

de ambos sobre minha proposta:
a introdução do voto distrital nos
grandes municípios poderia ser
uma experiência decisiva para
testar o modelo e, paralelamente,
quebraria a modorra nacional
em matéria de reforma política,
hoje diretamente proporcional
à distância entre o tanto que se
menciona o tema e o nada que
se faz a respeito.
Mediante contribuições da
consultoria do Senado, de ministros e ex-ministros do STF,
bem como de advogados especializados em Direito Eleitoral,
reelaboramos o projeto com
vista, inclusive, a habilitá-lo a
entrar em vigência nas eleições
de 2016. Para isso tem de ser
aprovado até o fim de setembro
deste ano.
Todos temos convicções, pontos de vista, ideologia, afinidades
eletivas, gostos. São coisas legítimas e fazem parte do jogo.
Mas é preciso reconhecer que
há benefícios para a sociedade
que não têm coloração partidária.
Baratear as campanhas eleitorais,
aproximar o eleitor do eleito,
permitir que a população acompanhe e avalie mais de perto o
trabalho do seu parlamentar, tudo
isso, convenham, compõe apenas
matéria de civilização.
O PSDB não tem opinião
formada a respeito. Não cheguei
a avaliar, confesso, se o modelo
que proponho será benéfico ou
maléfico para o meu partido.
Mas estou certo, isso sim, de que
ele representa um grande avanço
para o povo brasileiro.
Os dias andam tristes. A reputação da política e dos políticos está
sujeita a mais especulação do que
as ações e o futuro da Petrobrás. É
preciso restaurar a dignidade dessa
atividade, que é o único seguro que
temos contra as ditaduras.
O voto distrital nos municípios,
já em 2016, é o primeiro passo de
uma restauração moral que pode
dar-se alargando o espaço da democracia. Pense nisso e se engaje
nesse esforço. Não é uma bandeira
partidária. Não é uma bandeira
ideológica. Não é um projeto de
poder. Trata-se apenas de tornar
mais democrática a...democracia!
SENADOR DA REPÚBLICA, EX-PREFEITO E EX-GOVERNADOR DE S. PAULO

24 de fevereiro / 2015

acesse: www.jm1.com.br

Prefeitura e Doctum disponibilizam
bolsas de estudo para alunos de Luisburgo

E

m reunião realizada na Prefeitura, o
Prefeito José Carlos
Pereira e o Diretor Regional das Faculdades Doctum Caparaó, Dr. Rodrigo
Mendes Cardoso, firmaram
convênio assegurando um
total de vinte bolsas com
desconto de 50% nas mensalidades para os cursos de
Ciências Contábeis, Gestão
Pública, Administração e
de Logística, além de serem assegurados dez mini-cursos oferecidos gratuitamente para a população de
Luisburgo, nos próximos
dias. Também presentes
o Gerente Administrativo
da Faculdade, José Flávio;
Presidente do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais, Silvana Damasceno, e equipe
administrativa.
O Diretor da instituição
de ensino, Rodrigo Mendes,
mencionou que intenção
da Doctum é colaborar
com a formação humana e
profissional da região. “Estamos muito felizes por esta
parceria. Além das bolsas,
estamos firmando convênio
para a realização de cursos
de capacitação profissional
gratuitos para a comunidade

Diretor da Doctum/ Caparaó, Dr. Rodrigo Mendes, e o Prefeito
José Carlos Pereira, no momento da assinatura do convênio.

de Luisburgo. São cursos
da área de gestão ligados à
Escola Superior de Gestão
da Doctum: Administração, Ciências Contábeis,
Logística e Gestão Pública.
Estamos elaborando uma
agenda de realização destes
cursos e assim que ela for
concluída, vamos disponibilizar as informações
relacionadas às datas e ao
local de sua realização”,
pontuou.
O Prefeito José Carlos
Pereira destacou que esta
parceria representa mais
um importante avanço para
o desenvolvimento da cidade. “Conseguimos realizar
mais um convênio e, assim,

ofertar mais benefícios para
a população. São várias bolsas de ensino, possibilitando às pessoas a oportunidade de cursar uma faculdade.
[...] Também asseguramos
neste convênio a realização de dez mini-cursos em
Luisburgo, e, tenho certeza,
que os participantes ficarão
satisfeitos com o conhecimento adquirido”.
As bolsas são exclusivas
para moradores de Luisburgo, tanto da cidade quanto
das comunidades rurais.
Interessados devem procurar a Prefeitura para mais
informações.
(Ass. de Comunicação Adm. 2013/2016)

Com o convênio firmado na Prefeitura, vinte bolsas de estudo foram asseguradas para os
moradores de Luisburgo.

São João do Manhuaçu sediou
o 10º Encontro de Louvor

U

ma noite inesquecível de adoração
marcou abertura do
10º Encontro Cultural de
Louvor em São João do
Manhuaçu na noite de sábado,14/02. O culto iniciou
por volta das 19h com apresentações de cantores locais
e participação. Ainda no
evento foram apresentados
a diretoria da associação e
autoridades do município.
O poliesportivo da cidade
ficou repleto de fiéis que
prestigiaram o encontro.
O cantor Romulo Nasci-

Prefeito de Manhuaçu diz que aumento
salarial é maior que os demais municípios

E

m reunião com os secretários municipais
no gabinete, na tarde,
20, o Prefeito Nailton Heringer anunciou oficialmente a concessão do reajuste
salarial de 6,5% aos servidores públicos municipais.
A Lei nº 3.462 sancionada pelo Executivo, após
aprovação na Câmara de
vereadores. O aumento foi
baseado pelo INPC/IBGE,
Índice Nacional de Preços
ao Consumidor que mede a
inflação acumulada no período de janeiro a dezembro
de 2014.
Além do reajuste de
6,5%, o Projeto de Lei
também define o novo piso
salarial para os servidores
no valor de R$790,00, o
piso do Professor I fixado
em R$1.439,78 e Professor
II no valor de R$1.642,88.
Segundo informou o secretário municipal de Administração, João Batista
Hott, o aumento salarial
concedido aos servidores
cumpre com a determinação
da Lei de Responsabilidade
Fiscal do governo federal
que obriga os municípios a
limitar gastos em até 54%
da receita com a folha de
pagamento.
O Prefeito Nailton Heringer esclareceu que o índice
salarial concedido aos servidores públicos municipais
tem como objetivo principal
melhorar o poder aquisitivo dos funcionários e ao
mesmo tempo, valorizar e
incentivar o trabalho dos
servidores a fim de prestar
um atendimento de qualidade a população.
“O Prefeito acrescentou
que a realidade dos demais
municípios é desanimadora,

seis pessoas, sendo três
na categoria adulto e três
infantil, cada um levaram
uma quantia em dinheiro, o
primeiro lugar na categoria
adulto faturou R$1200.
Ás 19h foi uma festa de
avivamento e alegria com
apresentação da cantora
Andrea Fontes e banda.
O encerramento do evento acontece nesta segunda-feira,16/02, com apresentação da Andrea Fontes.
Portal Alfavip – Moisés
de Oliveira – jornalismo@alfavip.com.br

pois, o país está passando
por uma crise econômica
que traz consequências
negativas afetando todos
os serviços que a população
necessita. O Prefeito disse
ainda que este aumento salarial representa um esforço
da atual gestão em melhorar
as condições financeiras do
servidor público.
De acordo com o Prefeito
este reajuste de 6,5% é o
que a administração pode
conceder, e é considerado
um bom índice em relação
aos demais municípios.
Muitos estão já sofrendo os
efeitos do quadro de recessão que arrebata o país no
momento atual, fazendo demissões e reduzindo gastos.
O secretário de Administração disse também que

Agora em Lajinha!

Festas
mento abrilhantou a festa
com belas canções e ainda
cantou junto com a cantora
Nivea Silva a música ‘‘Posso Clamar’’
Também participou da
programação a cantora Carolina Emerick e Kellem
Rodrigues.
A cantora Nivea Silva
após sua apresentação musical ministrou a palavra de
fé, esperança e avivamento.
No domingo 15/02, durante a tarde foi promovido o concurso de música
gospel ás 13h, que premiou

7

o município de Manhuaçu
está mantendo o equilíbrio
entre receita e custos. Para
isso, o Governo municipal
vem cortando gastos desnecessários a fim de manter as
contas em dia e racionalizar
as contas do município.
“Com este aumento o
impacto financeiro de Manhuaçu é o equivalente
a 51% das RCL – Receitas Correntes Líquidas em
2015. É um desafio, mas,
estamos cumprindo uma
promessa de melhorar as
condições do nosso pessoal e ao mesmo tempo
não ultrapassar o limite da
receita municipal” – explica
o Prefeito.
Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu
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CANTINHO DE FÉ
por

Citações
Citações
Sábias
Sábias
“A inimizade pode ser
tão cordial quanto a
amizade.”
Sérgio Buarque de
Holanda
“O rio atinge os seus
objetivos porque
aprendeu a contornar os
obstáculos.”
Desconhecido
“Sem um fim social o
saber será a maior das
futilidades.”
Gilberto Freyre
“O mal não está para
ser compreendido, mas
para ser combatido.”
Leonardo Boff
“Conhecer os outros é
inteligência, conhecer-se a si próprio é
verdadeira sabedoria.
Controlar os outros é
força, controlar-se a si
próprio é verdadeiro
poder.”
Lao-Tsé
“Não fazer da banca
balcão, ou da ciência
mercatura.”
Rui Barbosa
“Precisamos de sabedoria e humildade. A
primeira para enfrentar
as adversidades e a
segunda, para aceitá-las.”
Desconhecido
“Não confunda jamais
conhecimento com sabedoria. Um o ajuda a
ganhar a vida; o outro a
construir uma vida.”
Sandra Carey
“Vive cada dia para
que tua velhice venha
a ser a coroação de tua
juventude. A velhice
de uma pessoa sábia,
feliz e realizada, que
viveu tudo o que podia,
é como a melhor das
primaveras!”
Augusto Branco
“Para ganhar conhecimento, adicione coisas
todos os dias. Para ganhar sabedoria, elimine
coisas todos os dias.”
Lao-Tsé
“Para a nossa avareza,
o muito é pouco; para
a nossa necessidade, o
pouco é muito.”
Sêneca

Pr. João Soares
da Fonseca

Parar de fumar e se hidratar estão entre as
recomendações para evitar bronquite e enfisema
Tosse, gripe constante e falta de ar inexplicável pelos exames cardíacos podem ser
sinais de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) . Essa sigla é usada para agrupar duas enfermidades diferentes, mas que
geralmente aparecem juntas, a bronquite
crônica e o enfisema pulmonar. Nos períodos de baixa umidade do ar e nas cidades
poluídas, elas se manifestam com maior frequência.
“Eliminamos 1,5 litro de água por dia ao
respirarmos, e se não repusermos, principalmente quando o tempo está seco, as mucosas das vias respiratórias ficam desidratadas
e aumentam as chances de infecções respiratórias”, explica o pneumologista Daniel
Deheinzelin, do Núcleo de Doenças Pulmonares e Torácicas do Sírio-Libanês.
Na bronquite, a inflamação se dá nos brônquios e causa grande produção de muco.
No enfisema, os alvéolos (parte final do pulmão onde ocorre a passagem de oxigênio
para o sangue) se inflamam, causando destruição do tecido e formação de pequenas
bolhas.
Segundo estimativa feita pelo Ministério
da Saúde, em 2010, aproximadamente 7,5
milhões de pessoas tinham DPOC no Brasil. A maioria dos afetados tem mais de 40
anos, mas a doença também pode ocorrer
em pessoas mais jovens. Entre as possíveis
complicações da DPOC estão o desenvolvimento de arritmias, a insuficiência cardíaca,
a pneumonia e a desnutrição. A causa mais
comum é o tabagismo, responsável por 90%
dos casos. Cerca de 20% dos fumantes desenvolvem a doença.
Além de enfrentar o tabagismo, um dos
maiores desafios no combate da DPOC é
diagnosticá-la e tratá-la corretamente. “Em
geral, as pessoas com DPOC procuram pelo
pronto atendimento em situações de crise e
não completam o tratamento”, comenta o
dr. Deheinzelin. “É essencial o acompanhamento com um especialista para que possa
ser identificado o padrão da doença e defini-

da uma estratégia específica de tratamento”,
acrescenta.
O pneumologista informa que dois terços
das pessoas que têm DPOC ignoram sua
condição. “Se temos dores na perna, paramos de andar, mas diante de doenças respiratórias, não paramos de respirar. A gente
acaba, de forma errada, adaptando-se ao
problema”, explica.
Um de cada seis adultos de São Paulo, por
exemplo, tem algum grau de DPOC quando se usam critérios clínicos e laboratoriais
para se fazer o diagnóstico.
Os tratamentos da DPOC baseiam-se em
medicamentos (broncodilatadores, corticoides e antibióticos), reabilitação pulmonar
com exercícios físicos específicos para a
musculatura respiratória e, em raríssimos
casos, com predomínio de enfisema, há uma
opção cirúrgica para a melhora dos sintomas.
O Núcleo de Doenças Pulmonares e Torácicas do Sírio-Libanês está preparado
para fazer o diagnóstico precoce da DPOC,
interrompendo a evolução da doença, e os
vários tratamentos possíveis para reduzir
os sintomas e melhorar a qualidade de vida
do paciente. Para fumantes, o Programa de
Prevenção e Tratamento do Tabagista tem
conseguido ajudar mais da metade dos participantes a largar esse vício.
Parar de fumar; beber muita água; proteger-se da poluição, evitando transitar por
ruas e avenidas movimentadas nos horários
de pico; lavar com frequência as mãos; e
nos locais muito poluídos, o nariz com solução fisiológica são atitudes que ajudam a
diminuir os riscos de desenvolvimento de
complicações da DPOC.
Fonte: Dr. Daniel Deheinzelin, pneumologista do Núcleo de Doenças Pulmonares e Torácicas e docente do programa
de pós-graduação em Ciências da Saúde
do Instituto Sírio-Libanês de Ensino e
Pesquisa

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?

Abacaxi com
creme de leite
condensado
INGREDIENTES
1 lata de abacaxi escorrida ou 1 abacaxi
natural (sem o talo) e picado
Creme belga:
1 lata de leite condensado
2 gemas
½ xícara de leite
Merengue:
4 claras
12 colheres de sopa de açúcar
MODO DE PREPARO
Leve ao fogo as gemas peneiradas com
o leite e o leite condensado, mexa em fogo

baixo até engrossar. Reserve. Misture muito bem as claras com o açúcar e leve ao fogo
baixo, mexendo sempre, só para amornar,
mas tem que ser muito rápido, a clara líquida. Bata imediatamente na batedeira,
até encorpar e virar um merengue. Monte
um refratário untado com camada de abacaxi, creme belga e o merengue. Leve ao
forno bem quente, por aproximadamente 5
minutos, só para dourar o merengue. Sirva
quente ou frio. Se preferir, monte taças e
não é necessário levar ao forno.

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE
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POLÍCIA
POLÍCIA
Motim no presídio termina depois de sete horas de tensão

Fotos Polícia e Cia

O Diretor do Presídio Daniel Pereira de Paula disse que a
situação foi uma forma dos presos chamar a atenção para a
questão da infraestrutura da antiga cadeia de Manhuaçu.

Manhuaçu/MG. Situação
tensa na noite desta quarta-feira, 18/02, no presídio de
Manhuaçu. Por volta de 19
horas, presos colocaram fogo
em colchões e começaram
a bater em grades exigindo
presença de autoridades,
melhorias no presídio e reclamando de superlotação.
Segundo informação dos
Bombeiros, a rebelião teve
início e ficou restrita a ala
direita, mais provável na cela
5, e depois se espalhou para
a outra ala da cadeia.
Várias explosões de bom-

bas de efeito moral e tiros
com carga de festim foram
ouvidos do lado de fora da
cadeia. A fumaça podia ser
vista de longe. Apesar de
todo o cenário complexo,
ninguém se feriu.
A movimentação de viaturas dos Bombeiros e da
Polícia foi grande no local. A
rua em frente a delegacia de
Manhuaçu foi fechada para
facilitar os trabalhos. A situação foi controlada por volta
de 2 horas da madrugada.
O Diretor do Presídio Daniel Pereira de Paula disse

Simonésia/MG - Fabiano
de Barros Soares (FB), 22
anos, morreu na tarde de terça
17/02, em Simonésia. Existe
a suspeita que ele tenha sido
vítima de uma overdose.
Testemunhas disseram que
o jovem saiu de casa para
ir até uma cantina e veio a
passar mal na rua. Ele foi
socorrido por populares e
encaminhado ao SUS, onde
já chegou sem vida.
A Polícia Militar também
recebeu a informação de
que em sua residência ha-

via drogas e arma de fogo.
Após a família franquear a
entrada, os militares apreenderam materiais para fazer
loló, frascos para armazenar,
porções de uma substância
semelhante à cocaína e uma
espingarda de fabricação
caseira, além de munições.
Os familiares de Fabiano,
que também residem na
cidade de Simonésia, compareceram transtornados ao
posto de saúde, logo após
saberem da informação.
Polícia e Cia

Jovem morre em Simonésia
e suspeita é overdose

Menina de 11 anos internada
em coma alcoolico

DIVINO (MG) - Uma menina de 11 anos deu entrada,
na madrugada de quarta-feira
(18), no Pronto Atendimento
Municipal (PAM) de Divino, com sintomas de coma
alcoólico.
Por volta das 2h, a Polícia
Militar foi acionada pelo
Conselho Tutelar e compareceu ao PAM, onde menina
foi atendida pelo médico
plantonista, tendo recebido
o devido atendimento e onde

permanece em observação.
Diante dos fatos, os policiais se deslocaram até
a residência do genitor da
menina, que relatou que não
consegue controlar sua filha,
pois ela não obedece a suas
ordens e tem o costume de
sair de casa e não retornar.
Ele foi preso e conduzido
à Delegacia de Polícia. A
menina ficou sobre a guarda
do Conselho Tutelar.
Guia Muriaé

Capitão Aguinaldo Schuab,
Comandante do Policiamento
em Manhuaçu

Sargento Eduardo Dias, do Corpo de Bombeiros, contou que o
incêndio de grandes proporções
estava no corredor central

que a situação foi uma forma
dos presos chamar a atenção
para a questão da infraestrutura da antiga cadeia de
Manhuaçu. “Eles colocaram
fogo porque estão insatisfeitos com os problemas estruturais da cadeia. Foi uma
forma de chamarem atenção
para o cenário que estão. Para
a gente, que trabalha na área,
isso é esperado. Pessoas que
estão afastadas do convívio
social, acabam se estressando, dando problema. Não é
novidade”.
Os presos jogaram os col-

chões nos corredores e atearam fogo. O diretor afirma
que os presos não pediram
nenhuma negociação. “A
partir do momento que partiram para rebeldia, esgotou
a possibilidade de negociação”.
Segundo ele, ninguém
fugiu e não houve feridos,
apesar de toda a fumaça e as
dificuldades para controlar
as chamas, já que é um local
fechado.
Familiares de detentos
se aglomeraram no entorno
buscando informações e

acompanharam apreensivos
toda a ação.
APOIO: Capitão Aguinaldo Schuab, Comandante do
Policiamento em Manhuaçu, informou que todos os
policiais foram acionados
para dar apoio aos agentes
penitenciários e controlar a
situação externa.
Sargento Eduardo Dias,
do Corpo de Bombeiros,
contou que o incêndio de
grandes proporções estava no
corredor central. “A fumaça
era muito densa e tivemos
que fazer vários módulos de

combate. Foi um trabalho
demorado, mas conseguimos
debelar as chamas. Aparentemente os presos não foram
intoxicados e não havia relato de vítimas”, completou.
Após o controle da situação, ainda durante a madrugada, uma equipe GETAP
(Grupo de Escolta Tática
Prisional) de Ponte Nova
chegou a Manhuaçu para
ajudar na retirada dos colchoes queimados da cadeia,
bem como revista minuciosa
nas celas.
Polícia e Cia

Ubaporanga/MG. O motorista Maximiano Soares e o
amigo dele Adalton Galvino
morreram num grave acidente no km 509 da BR-116,
próximo a Ubaporanga, por
volta de 5 horas de segunda-feira, 16/02. Eles retorna-

vam de uma festa de Carnaval em São Domingos da
Dores, na região de Inhapim.
O acidente foi por volta de
5 horas. De acordo com as informações iniciais, Maximiano Soares dirigia o táxi do pai
dele. Numa curva, perdeu o

controle da direção e atingiu
o eixo de um caminhão caçamba que passava no momento. O Siena tombou em
seguida. No impacto, uma
roda traseira do caminhão
foi arrancada. O motorista
e o amigo morreram presos

às ferragens. Dois amigos
deles, que estavam no banco
de trás, foram socorridos
para o Pronto Atendimento
de Caratinga. Eles sofreram
lesões leves. Havia bebida no
interior do veículo.
Super Canal

do Caparao. Ele é reconhecido
por ter grande amizade entre
colegas de trabalho e alunos.
O professor é filho do ex-prefeito de Ibitirama, Valter Xavier.
Pelo facebook, um internauta
afirmou que ele foi morto com
um tiro de escopeta calibre 12.
Jornal A Notícia do Caparaó

Rio Casca/MG). Raimundo
Vitor Olevate, 18 anos, foi preso
depois de matar o adolescente
Max Willian Pereira Gabril, 17
anos, numa escadaria do Bairro
Nossa Senhora das Graças, em
Rio Casca, na noite de sábado,
14/02, para a madrugada de
domingo.
Os policiais foram chamados
por moradores que ouviram os
disparos e encontraram o rapaz
morto na escadaria. A perícia
confirmou que ele foi baleado.
Segundo a Polícia Militar,
durante os trabalhos receberam
varias denúncias dando conta
que Raimundo Vitor Olevate foi
visto em companhia da vitima
no local do homicídio.
O suspeito foi encontrado

na casa da namorada e estava
com manchas de sangue nas
roupas. Ainda de acordo com a
PM, ele foi preso e confessou o
homicídio.
Segundo o autor, subiu juntamente da vitima pela escadaria e
houve uma discussão. Ele sacou
o revólver calibre 38 e atirou.
Foi apreendida uma garrucha,
que segundo o autor, era do
adolescente.
A ocorrência da PM aponta
que moradores disseram que
o desentendimento dos dois se
deu devido a divida de drogas. A
vítima estaria devendo ao autor
uma certa quantia em dinheiro.
Acusado foi conduzido à
Delegacia de Ponte Nova.
Polícia e Cia

Após o controle da situação, ainda durante a madrugada,
uma equipe GETAP (Grupo de Escolta Tática Prisional)
de Ponte Nova chegou a Manhuaçu

Dois jovens morrem em acidente voltando do Carnaval

Autores chegam de carro e
matam professor num bar

Ibitirama/ES. Foi assassinado
na noite desta terça-feira, 17/02,
na cidade de Ibitirama, o professor Claudinei Pirovane. Ele
foi alvejado por arma de fogo,
sendo atingido no peito.
De acordo com informações
ele estava no “Jorge Barzinho”, por volta das 22 horas.
Um veículo Gol, cor preta, se
aproximou e um dos ocupantes
disparou três vezes contra ele.
Claudinei morreu na hora, mas
para evitar que o corpo ficasse
na rua até a chegada do IML,
amigos ligaram para o pronto
socorro pedindo a ambulância
e levaram ele para o pronto
atendimento.
Claudinei era professor de
matemática e lecionava na Escola Municipal “Clarice Campos
Lemos” - no Distrito de São José

Rapaz mata jovem de
17 anos em Rio Casca
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ENTRETENIMENTO

PEIXES – DE 20/2 A 20/3 - Quer queira ou não, o
momento não é para se queixar da vida e sim sentir a
esperança e a boa energia oriunda da entrada do Sol
em Peixes. Parabéns aos piscianos de aniversário a
partir do dia 19 de fevereiro neste ano. Mais vitalidade
e vontade para resolver problemas. Projeção e muita perspectiva a partir
de seu trabalho.
RELACIONAMENTOS: maior cumplicidade entre o casal, sobretudo para
aqueles que souberam lidar de forma equilibrada com as diferenças nesses
últimos 40 dias. Afeto e um posicionamento mais tranquilo para o bem geral
das uniões trarão benefícios.

Consulte o alfaiate
Um cara sofria de dor de cabeça
crônica infernal. Foi ao médico que,
depois dos exames de praxe, disse:
- Meu caro, tenho uma boa e uma
má notícia. A boa, é que posso curá-lo dessa dor de cabeça para sempre.
A má notícia é que para fazer isso
eu preciso castrá-lo! Seus testículos
estão pressionando a espinha, e essa
pressão provoca uma dor de cabeça
infernal. Para aliviar o sofrimento
preciso removê-los.
O cara levou um choque e caiu em
depressão. Passou dias meditando.
Indagava se havia alguma coisa pela
qual valesse a pena viver. Não teve
outra escolha a não ser submeter-se à
vontade do bisturi.
Quando deixou o hospital, pela
primeira vez, depois de 20 anos, não
sentia mais dor de cabeça. No entanto,
percebeu que uma parte importante de
si estava faltando.
Enquanto caminhava pelas ruas
notava que era um homem diferente,
mas que poderia ter um novo começo.
Avistou uma loja de roupas masculinas de grife.
“É disto que eu preciso”, disse para
si mesmo.
- Quero um terno novo!!! – pediu ao
vendedor.
O alfaiate, de idade avançada, deu
uma olhadela, e falou:
- Vejamos… é um 44 longo.
O cara riu:
- É isso mesmo, como é que o senhor soube?
- Estou no ramo há mais de 60 anos
– respondeu o alfaiate.
Experimentou o terno, que lhe caiu
muito bem. Enquanto se admirava no
espelho, o alfaiate perguntou:
- Que tal uma camisa nova?
Ele pensou por alguns instantes:
- Claro!
O alfaiate olhou e disse:
- 34 de manga, e 16 de pescoço.
E ele pasmado:
- Mas, é isso mesmo, como pôde
adivinhar?
- Estou no ramo há mais de sessenta
anos – disse.
Experimentou a camisa e ficou satisfeito.
Enquanto andava pela loja, o alfaiate sugeriu-lhe:
- Que tal uma cueca nova?
- Claro.
O alfaiate olhou seus quadris, e lascou:
- Vejamos… Acho que é 36.
O cara soltou uma gargalhada:
- Desta vez, te peguei. Uso o tamanho 34 desde os 18 anos de idade.
O alfaiate sacudiu a cabeça negativamente:
- Você não pode usar 34. O tamanho 34 pressiona os testículos contra a
espinha, e essa pressão deve provocar
em você uma dor de cabeça infernal.
DICA: consulte seu alfaiate antes
de operar.

Argentino
Um psicanalista no consultório de
outro:
- Doutor, venho ao colega para me
aconselhar em um caso impossível.
- De que se trata, colega?
- Estou atendendo um argentino
com complexo de inferioridade!

HORÓSCOPO
Astrológica por Claudia Vannini

ÁRIES – DE 21/3 A 20/4 - Inicia um período de maior reflexão e até certo
ponto, nesta semana, de introspecção com a entrada do Sol em Peixes desde
o dia 19 deste mês. Cuidado para não arriscar muito no lado financeiro e
procure poupar um pouco mais a partir de agora, isto é, se for possível depois
desse feriado de carnaval.
RELACIONAMENTOS: é bom se precaver um pouco diante da impulsividade natural dos arianos para não ter de remediar depois, sobretudo com
palavras e gestos. Ao mesmo tempo, você estará mais disposta a demonstrar
o que sente à pessoa que gosta.
TOURO – DE 21/4 A 20/5 - Com a Lua Nova em Peixes, mais precisamente
00°00’ de Peixes, faz com que você tenha maior determinação e precisão dos
objetivos que deseja alcançar. Os grupos e amigos terão papel importante a
partir de agora, mais exatamente neste período. No caso ou você aprende
com a experiência e amadurece ou poderá perder chances.
RELACIONAMENTOS: talvez você até estranhe um pouco suas reações
tentadas aos prazeres da vida. Algumas podem se envolver com pessoas
comprometidas pelo simples fato de querer viver o momento. Para quem
estiver num relacionamento sério, procure conversar, perceba o feedback
e tire suas conclusões.

sete erros

GÊMEOS – DE 21/5 A 20/6 - É possível agora que os geminianos consigam observar com maior clareza resultados a partir de acontecimentos que
ocorreram desde o início do mês. Período muito interessante para investir
em estudos e até no aperfeiçoamento profissional.
RELACIONAMENTOS: para quem estiver num sério relacionamento
cuidado para não deixar a distancia e a frieza de um dos lados atrapalhar
a relação. Para quem estiver só e disposta a cair na pista, pode surgir o
interesse por alguém de fora, isso mesmo, de outra cidade ou de destaque
no meio em que vive.
CÂNCER – DE 21/6 A 22/7 - Possíveis mudanças de planos podem
encorajá-la a perceber que realmente pode participar de uma nova frente
de trabalho. Disposição, determinação e atitude estão na ordem do dia a
partir de agora. Cuidado apenas com negativismos de pessoas conhecidas
ou não. Intua e previna-se.
RELACIONAMENTOS: chegou o momento para você acreditar mais em si
e fazer a diferença, por mais que continue aquele sentimento de insegurança
desde o início deste mês. Se quiser até dar um trato no visual, adquirir umas
peças novas de roupa, por que não?
LEÃO – DE 23/7 A 22/8 - Questões referentes a heranças, indenizações,
acordos financeiros podem ocorrer nos próximos dez dias. Você já teve de
aprender algumas lições que podem ter marcado e transformado a maneira de
pensar sobre tais assuntos. Mesmo que seja difícil, não encare as oposições
como concorrência, perceba em que pode mudar.
RELACIONAMENTOS: é preciso ter a dimensão do que é seu e o que
pode ser repartido com as pessoas. Neste momento não há espaço para
sentimentos mais egoístas e você poderá se surpreender com as reações
positivas se souber lidar com isso. Relacionamentos instáveis tendem a
enfraquecer neste período.
VIRGEM – DE 23/8 A 22/9 - Período muito interessante e promissor para
reforçar as relações com sócios e parcerias na área do trabalho. Nada como
realizar acordos a partir de encontros e reuniões para se estabelecer o que
cada um deve e pode desenvolver. Só não se esqueça de ler bem a linhas
e entrelinhas contratuais, sobretudo se sua intuição começar a “apitar”.
RELACIONAMENTOS: colegas, conhecidos e até o reforço de amizades
serão bastante testadas neste período. A partir deste domingo, dia 22, será
possível entender e concluir melhor a respeito de quem merece ou não
merece ser tratado como verdadeiro amigo.
LIBRA – DE 23/9 A 22/10 - O momento, digamos, o período continua promissor, principalmente porque a esperança está no ar e brinda seus planos,
sejam eles no trabalho ou de ordem pessoal, com maior capacidade para
dar certo. Pelo menos pensamento positivo não falta. Continua a sorte até
para encontrar soluções para momentos difíceis, se houver.
RELACIONAMENTOS: você poderá chamar atenção da pessoa que ama
de forma natural e espontânea só com sua maneira de ser e de agir neste
período. Caso não seja correspondida, calma. Mantenha o equilíbrio e saiba
que poderá contornar cada situação a seu tempo.
ESCORPIÃO – DE 23/10 A 21/11 - Não se pode controlar tudo de uma vez
sem deixar praticamente alguma coisa de fora. Pode acontecer de desperdiçar
energia em alguma ação que talvez não surta o efeito esperado. Aumento
das atividades no trabalho, mas o reconhecimento tarda e chegará. Novas
ideias e vontade de realização.
RELACIONAMENTOS: surpresas na área sentimental podem acontecer
a partir deste período, talvez até reflexo do período de carnaval. Apoio da
família em alguma área de seu interesse poderá repercutir. Saiba ouvir a
voz da experiência e tire suas conclusões.

CURIOSIDADES

SAGITÁRIO – DE 22/11 A 21/11 - A projeção dos sagitarianos está incrível.
A simpatia e o carisma tendem a aumentar neste período, mais precisamente
desde o início deste mês. Com isso, as movimentações nos planos de trabalho e da família, podem repercutir e resultar em viagens e encontros com
pessoas muito interessantes.
RELACIONAMENTOS: para quem estiver num sólido relacionamento ou
no início de uma séria relação, pode esperar que a química do amor, facilitará
bastante o entendimento entre o casal. É possível, inclusive, iniciar alguma
nova paixão a partir de agora.

O que é cherofobia?
A cherofobia é um tipo de medo
mórbido, irracional e desproporcional da felicidade. Esse medo da
felicidade pode ser resultado de um
sentimento de inadequação.
A cherofobia também pode ser indicada como o medo da alegria ou
do júbilo. Essa palavra vem do grego
chero, que significa felicidade, e fobia, que significa medo.
A cherofobia é considerada uma
fobia específica e relacionada a uma
combinação de eventos externos e
internos, como traumas, hereditariedade e química cerebral.
Os sintomas da cherofobia variam
de pessoa para pessoa, dependendo
do seu nível de medo. Os sintomas

normalmente incluem extrema ansiedade, pânico, falta de ar, respiração rápida, batimentos cardíacos
irregulares, sudorese, náuseas, boca
seca e dificuldade para articular palavras ou frases.
Essa fobia deve ser tratada com
acompanhamento médico. É possível que o tratamento seja feito a base
de medicamentos, aconselhamento
psicológico, hipnoterapia, psicoterapia e programação neuro linguística.

CAPRICÓRNIO – DE 22/12 A 20/1 - Novos interesses. Tentar controlar
de forma mais efetiva ações ou atividades na área do trabalho podem ser
decisivas, pelo menos em seu pensamento. As dúvidas também fazem parte
desta fase e se souber controlar a ansiedade poderá obter boas respostas,
sobretudo se tiver bom-senso no trato com os colegas.
RELACIONAMENTOS: com a entrada do Sol em Peixes, é possível que
haja maior sensibilidade entre o casal para se entender melhor, sobretudo
se ambos estiverem dispostos a viver momentos românticos. Bom período
para encontrar alguém, apesar de um olhar bem crítico e inseguro para
quem aparecer.
AQUÁRIO – DE 21/1 A 19/2 - O poder de consciência, confiança e valorização de sua imagem ganham pontos neste período. A Lua interfere de
forma revigorante para definir questões importantes nos projetos mediatos
e imediatos. Cuidado apenas com a ansiedade para não atrapalhar o bom-senso e a razão.
RELACIONAMENTOS: para quem estiver só, a esperança não pode
morrer, pois quem sabe a partir de agora que seu brilho está mais forte, não
surja alguém especial? Com isso, até os casais que já estejam juntos podem
sentir a força da união a partir da aproximação e cumplicidade entre ambos.
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Ex-modelo já engordou 16 kg em tratamento
pago por produção de Rodrigo Faro

Alexandre Nero diz que as pessoas só
querem sexo e ainda tira onda dos galãs

Após ter participado do programa “Hora
do Faro”, da Record, Loemy Marques, 25,
segue firme e forte em sua recuperação. Internada em uma clínica de Sorocaba, interior de São Paulo, há 80 dias, a ex-modelo
faz tratamento contra o vício do crack.
Em entrevista à “Veja São Paulo”, a jovem contou que está melhorando a sua autoestima e que já engordou
16 quilos na reabilitação paga pela produção de Rodrigo Faro, 41.
Feliz, Loemy confessou que sonha em ser psicóloga com especialização em dependência química. “Estou voltando aos poucos à minha essência. Minha recuperação é meu foco”, disse ela.
Sonhadora, Loemy veio do interior do Mato Grosso tentar a carreira de modelo em São Paulo, mas as dificuldades de viver na capital paulista se aliaram a um trauma que sofreu na infância e ela
acabou se viciando em drogas. Por dois anos, a jovem viveu na Cracolândia.
Desde que foi internada, Loemy está sem contato com o mundo
exterior. Na última semana, ela recebeu a visita de alguns parentes
na clínica. De acordo com os médicos responsáveis por ela, a estimativa é que a internação da ex-modelo dure 7 meses. Depois, ele
deverá entrar em um processo de reabilitação psicossocial por um
período de 3 meses.

Alexandre Nero, o comendador José Alfredo de Império, estava bem saidinho em
um camarote na Sapucaí, no Rio, na noite
de domingo (15). Ao ser entrevistado por
Vinicius Vieira (vestido de Téo Pereira, o
fofoqueiro da novela), Nero começou tirando onda dos galãs. Sem responder às perguntas, ele só olhava para a cara do repórter. Depois, brincalhão,
soltou: "Eu me tornei galã e galã não fala, não tem tom de voz, só
faz caras e bocas".
Quando Vinicius perguntou como estava o assédio nas ruas, o ator
respondeu na lata: "Está uma loucura. As pessoas pedem para tirar
foto e só querem trepar. Estão muito carentes".
Uiiiii...

Sertanejo Lucas Lucco se disfarça de
"vovô" para curtir em Salvador
O cantor Lucas Lucco curtiu alguns dias
de folia em Salvador durante o Carnaval.
Durante a apresentação do duo eletrônico
Showtek, o sertanejo foi flagrado fotografado com uma "disfarce" de um senhor, ficando irreconhecível para curtir o som no
meio do público.
Segundo o Ego, a assessoria do cantor
confirmou que ele de fato estava usando o disfarce, mas nã revelou
o motivo para a inusitada escolha.
O Showtek se apresentou ontem no Camarote Salvador. Na noite
anterior, Lucas se apresentou no Camarote Skol.

Paula Fernandes tem atitude bizarra
Paula Fernandes foi vista fazendo uma coisa meio esquisita ao entrar em um camarote
na Sapucaí, no Rio, neste Carnaval. A cantora
pegou um chiclete mastigado e deu na mão de
sua assessora, segundo pessoas que estavam lá.
A cena causou um certo constrangimento para
quem viu. Vale lembrar que Susana Vieira já fez
o mesmo com outra assessora. Essas mulheres
que acompanham as famosas sofrem, né?

Isis afirma que não divide homem
Isis Valverde foi abordada pelo repórter Vinicius Vieira, vestido de Téo Pereira
(o fofoqueiro gay de Império) chegando à
Marques de Sapucaí com o namorado na
noite de segunda (16). Os dois foram ver os
desfiles do segundo dia de Carnaval do Rio.
O repórter brincou e disse que queria pegar
o bofe dela. Isis afirmou na lata: "Não, tenho
ciúme, não divido homem com ninguém". Grazi Massafera também
pensava assim em relação ao marido Cauã Reymond, né...?
Para quem não acompanha o mundinho pantanosos dos famosos,
Isis foi apontada como o pivô da separação de Grazi e Cauã...
Obs.: Vinicius estava ótimo como Téo Pereira e foi super elogiados pelos famosos que entrevistou, como Lília Cabral, Boni, Jorge
Fernando e o próprio Paulo Betti (que interpreta Téo na novela).

Belo banca o nervosinho em camarote
Belo estava meio mal-humorado no Carnaval do Rio.
Ele fez questão de assistir aos desfiles das
frisas de um camarote. Mas, como é baixinho, teve de ficar na pontinha do pé para não
perder nenhum detalhe.
Cheio de marra, ele implicava com quem
passasse em sua frente. Gracyannão Barbosa, mulher dele, tentou acalmar o marido.
— Calma amor [e fazia uma carinho nele
para contê-lo].
Dica para o cantor Belo: da próxima vez
leve um banquinho e deixe todo mundo em
paz.

Morre o ex-baixista do Legião Urbana
Morreu no domingo (22) Renato Rocha, ex-baixista da banda
Legião Urbana. Ele tinha 53 anos
e foi encontrado morto no quarto
de um hotel no Guarujá, litoral de
São Paulo.
Segundo o site “G1”, a polícia
relatou que o corpo de Renato foi
encontrado encostado à porta do
quarto por volta de 8:30h e levado ao Instituto Médico Legal (IML).
Ainda não foram informados o local e o horário do velório e do
enterro.
Renato, que também era conhecido como Billy ou Negrete, participou dos três primeiros discos do Legião Urbana. Ele havia sido
encontrado há alguns anos morando nas ruas no Rio de Janeiro, e
havia recebido ajuda de Giuliano Manfredini, filho de Renato Russo, para sair desta situação. Pelo ”Esteve por seis anos ali, mas o
Giuliano, filho de Renato Russo, o resgatou para uma clínica de desintoxicação em Cotia, São Paulo”, disse Roberto Rocha, irmão de
Renato, pelo Facebook.

Regina Casé ganha Troféu Antipatia do
Carnaval da Bahia
Regina Casé ficou com o título de celebridade mais antipática do Carnaval de Salvador. Funcionários de um camarote comentaram que ela não olhou na cara deles. Quando
alguém pedia para tirar foto, Regina fingia
que estava falando no celular e dava as costas
para a pessoa. Passou o tempo todo com protetor nos ouvidos (como Claudia Leitte) por causa do barulho dos
trios elétricos. Além disso, ficou isolada com o marido na área VIP
cercada por seguranças.

Geisy Arruda sugere que Andressa Urach
estaria fazendo jogada de marketing
Geisy Arruda foi contratada pela Rede TV! para entrevistar famosos e subcelebridades neste Carnaval. E está indo muito bem, viu?
Pelo menos carisma ela tem. Ao conversar com a amiga de Andressa
Urach (a eterna vice-miss bumbum), Geisy resolveu dar uma alfinetada. A ex-estudante perguntou se a mudança de hábitos da vice,
após ficar entre a vida e a morte devido à aplicação de hidrogel nas
coxas, não seria uma jogada de marketing para aparecer. Andressa
está dando entrevistas dizendo que agora não vai mais posar nua,
não usará mais roupas de periguete, virou evangélica etc. A tal amiga disse para Geisy que acredita na sinceridade dela e que a moça
não teria coragem de inventar tudo isso só para se promover.

Luciano Camargo está bem diferente.
Tem feito alguns trabalhos sem a presença
do irmão e dizem até que os dois têm ficado
em camarins separados nos shows.
Luciano foi convidado para ser apresentador
do Vídeo Show por uma semana (sem o irmão)
e ainda participou do Carnaval de Salvador...
sozinho.
Luciano, que estava em férias em Orlando com a família, venho
para a Bahia no sábado (14) para subiu no trio elétrico do cantor
Pablo. Depois voltou para os EUA para continuar descansando.

Pinta clima entre Cauã e Bárbara Evans
Tudo indica que Bárbara Evans é o novo affair de Cauã Reymond.
Os dois farão par na minissérie Dois Irmãos, da Globo, e já pintou
um clima nos bastidores, segundo pessoas da produção.
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Cauã não quer que ninguém saiba.
Vão rolar várias cenas de sexo deles na
história.
A recente reconciliação do ator com
Grazi Massafera, mãe de sua filha, não
vingou.
Mas, vamos ver se tudo isso que estaria
rolando com Bárbara não passa de distração do galã ou se ele vai pegar a moça e levar para passear de mãos
dadas no shopping.
Vale lembrar que o polêmico romance entre Cauã e Isis Valverde,
que foi o pivô da separação dele com Grazi, também começou durante as gravações de uma minissérie...
E, depois disso, ele nunca deixou Isis assumir nada publicamente.

Após paquerar outra, sertanejo leva mulher à TV e ainda decide curtir Carnaval
Depois de trocar mensagens comprometedoras com uma moça numa rede social,
Bruno Belutti está fazendo a linha madalena
arrependida. E tentando apagar o incêndio.
O sertanejo, que é casado com a atriz Thaís
Pacholek, negou tudo para ela, claro, e aparentemente o deslize acabou em confete e
serpentina...
Ele e a mulher confirmaram presença no Carnaval no Camarote
Bar Salvador. Tomara que não role crise de ciúme por lá, pois o
cantor já mostrou que gosta de paquerar.
Além disso, mostrou a mulher no programa de Ana Maria Braga,
na quinta (12). Obs.: Tenho mais detalhes da conversa picante que
ele teve com a moça... Belutti está negando a história, mas o papo
existiu, sim, viu?

Cantora perde novamente na Justiça e
continua com cachê e bens bloqueados
Alinne Rosa (ex-Cheiro de Amor), que
está com problema com seus ex-empresários parecido com o de Anitta contra sua ex-agente, continua com 49% de seus cachês
de shows e até bens bloqueados pela Justiça.
Ela perdeu em primeira instância o processo que levou, recorreu, e levou a pior novamente. Um dos empresários da moça é Marcelo Frisoni, ex-marido de Ana Maria Braga. A ação foi movida porque Alinne queria
andar com as próprias pernas e tentou romper o contrato que tinha
com os caras que cuidavam de sua carreira.
Xiiii...

Bruna Marquezine tem pavor de
assumir que operou o nariz
Bruna Marquezine entra em pânico quando alguém pergunta da plástica que fez recentemente par
afinar o nariz. Ela odeia que toquem nesse assunto.
Por que será, hein? O nariz da menina ficou bonito,
não está parecido com o do Michael Jackson, não
precisaria ter tanto medo de assumir a cirurgia, né?
Que bobagem.

Marido de atriz é agredido por taxista
O marido de uma famosa atriz, conhecido por gostar de seduzir
taxistas, acabou apanhando de um deles.
O cara tem mania de dar em cima dos motoristas, que vivem comentando um com o outro sobre as cantadas.
Mas ele pegou um mais invocado e levou um soco na cara. A cena
aconteceu recentemente em Niterói, no Rio de Janeiro. Xiiii...

Surfista que virou celebridade leva bronca
por ficar deslumbrado com a fama
Gabriel Medina, campeão mundial
de surfe, está se achando celebridade
agora. O menino vive na cola de famosos como Anitta (MC Larissa, só
para não perder o costume), Neymar
etc.
E isso tem deixado a equipe que trabalha com o rapaz preocupada.
Falaram para ele focar no esporte,
continuar treinando bastante, em vez de ficar tentando se infiltrar no
mundinho (pantanoso) dos famosos.
Outro conselho dado a Medina foi que, se ele não se mantiver
com título de campeão, os convites que tem recebido para ir a shows
e festas das celebridades vão acabar...
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Após morte de prefeito, vice toma posse na prefeitura de Santana do Manhuaçu
Devair G. Oliveira

A

cidade de Santana do
Manhuaçu, ainda abalada com a morte do
prefeito João Batista Vieira de
Assis, mais conhecido como
João do Açougue, ocorrida
dia 16/2 em um acidente de
automóvel. A população ficou
chocada, cidade pequena onde
o prefeito governava com
grande popularidade, no dia
20 de fevereiro de 2015, o
vice-prefeito Igídio de Assis
Neto, 79 anos (PDT) tomou
posse na Câmara Municipal de
Santana do Manhuaçu. Muitos
munícipes compareceram à
posse do novo prefeito, realizada em sessão extraordinária
às 18:30. A Câmara Municipal
de Santana do Manhuaçu
presidida pelo vereador Ivan
Picada, iniciou os trabalhos
com uma oração feita pelo
vereador Emaic, seguindo os
tramites legais o presidente
solicitou ao secretário vereador Emaic que verificasse
os requisitos indispensáveis
para a posse, mediante cópia
do diploma, declaração de
bens e prestação do compromisso, o presidente declarou
empossado o Prefeito Igídio
de Assis Neto, cujo mandato
se estenderá até 31/12/2016.
Presidente Ivan Picada

O

Presidente do Poder Legislativo, Ivan Picada,
cumprimentou a todos, muito
emocionado devido à grande
amizade que tinha com João
do Açougue. Em suas palavras enalteceu os trabalhos
do ex-prefeito e justificou a
ausência de Dona Rosa a ex-primeira Dama e seus filhos
por não sentir em condições.
Picada disse que havia se reunido com o senhor Igídio, e tiveram uma conversa amistosa
e sincera, disse ao prefeito que
a Câmara Municipal de Santana do Manhuaçu estará à disposição, assim como esteve à
disposição do ex-prefeito João
Batista Vieira de Assis. “Os
vereadores estarão cumprindo
os deveres de fiscalizadores
públicos e temos a certeza que
dependendo dessa Câmara o
senhor fará um mandato excelente e é isso que esperamos,
conte conosco, peço aos vereadores, aos funcionários, aos
diretores, aos secretários que
tenhamos nesse momento pelo
menos 30 dias de total paciência para que o novo prefeito
possa se organizar e se inteirar
dos trabalhos do executivo. O
senhor Igídio governará com

vocês e eu tenho certeza que
o senhor vai conseguir, tenho
um propósito para o senhor
como nosso prefeito, a Câmara
já havia cobrado do Senhor
João a retomada da obra do
asfalto nas ruas e obras em
andamento, então vamos ter
paciência, esta transição está
sendo muito difícil mesmo,
vocês não imaginam o tanto,
mas é nosso dever, cumprir o
que determina a Lei, o senhor
assume esse mandato e tenho
certeza com muita seriedade
com muito amor, agradeço
a todos e desejo boa sorte”.
Disse Ivan Picada.

Novo prefeito Igidio de
Assis assinando o termo
de posse

Prefeito Igídio de Assis Neto e
sua esposa D. Eni Lucas de Assis

Vice presidente Sebastião Alves, Presidente Ivan
Picada, Secretário Emaic Barbosa dando posse ao novo
prefeito de Santana do Manhuaçu Igídio de Assis ao lado
da esposa D. Eni Lucas de Assis

Prefeito Igídio
de Assis Neto

E

m um momento desses a
expectativa toma conta
dos funcionários, é o que acontece sempre que há mudança
de prefeito, nossa reportagem
conversou com o prefeito Sr.
Igídio e perguntamos a ele
se tinha algum projeto de
imediato, ele afirmou que não
esperava uma coisa dessas,
disse que precisa de ajuda dos
companheiros para se inteirar
dos trabalhos, pois é a primeira
vez que irá administrar uma
cidade. “Vou procurar fazer
os projetos que estão em andamento, e por enquanto não
vamos mudar nada, trabalhar
com os secretários e funcionários que tem e quero agradecer
a ajuda de todos” Explicou o
prefeito Igídio.
Vereador Wilson
Pereira de Souza

O

vereador Wilson em seu
discurso destacou o momento de todos os vereadores
no cumprimento do dever em
respeito às leis, lembrou das
dificuldades do cargo de administrar um município. “Tivemos uma boa administração
do ex-prefeito João Batista
Vieira de Assis, e esperamos
que o senhor Igídio seja bem
sucedido em seu cargo, uma
coisa importante nele, é ser
um senhor humilde, que conquistou tudo que tem na vida
com honestidade, espero que
ele continue exercendo essa
administração nesse período
de um ano e dez meses da
melhor forma possível, e tudo
que vier para ser votado, de
nossa parte o que for para o

População na Câmara Municipal de Santana do Manhuaçu, acompanharam a posse do novo prefeito Igídio

bem do município de Santana
terá o nosso apoio”. Disse o
vereador Wilson.
Vereador Raimundo
Gerônimo Sobrinho

O

vereador Raimundo cumprimentou a todos e expressou o sentimento de toda
a comunidade e desejou boa
sorte ao novo prefeito Sr.
Igidio de Assis Neto, que
agora assumiu o poder
executivo. Desejou voto de
um bom trabalho de
engrandecimento e desenvolvimento para Santana do
Manhuaçu, disse que estará à
disposição do novo prefeito.
“Neste momento estamos todos chocados com a perda de
nosso Prefeito João, e dois
dias após a posse do novo
prefeito, que vai precisar
primeiro das nossas orações
e ajuda nesses dois anos de
mandato, desejo que sejam
bem administrados, da nossa
parte estamos aqui para fazer
o possível para que nosso
município continue desenvolvendo, e eu tenho certeza
que vai continuar. Sem deixar
nosso papel de fiscalizar, o
senhor tem condições junto a
sua assessória para continuar ajudando nosso município chegar lá, infelizmente,
por um lado o que aconteceu com o prefeito foi uma
coisa que ninguém esperava,
mas ao mesmo tempo é o
Sr. Igídio que está ai para
pegar esta caminhada e continuar, desejo sorte e muito
obrigado”. Argumentou o
vereador Raimundo.

