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Circulação: Região Vertente do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

OAB Manhuaçu cobra
Luisburgo está
do Tribunal de Justiça
habilitado para receber
nomeação de juiz para Lajinha
ICMS turístico
Kamyla Simioni

PÁG. 09

Governo de Fernando
Pimentel completa
dois meses de gestão

PÁG. 07

Dr. Rey

Mais um dia de
Sessão em Lajinha.
O povo acompanhando pela
rádio, ou presente no Plenário.
Fato é que todos estavam
ligadinhos. Casa cheia!!!

Camila Pitanga

PÁG. 10

PÁG. 08

“Foi como salvar um filho”,
diz Soldado Bombeiro após
socorrer bebê pelo telefone

Prefeito de Conceição
de Ipanema amplia frota
para a saúde

Manhuaçu estreia contra
Simonésia no Campeonato
Regional do Café 2015

PÁG. 06

PÁG. 16

PÁG. 05

Evaristo Costa
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EDITORIAL

Corrupção minou as prefeituras
do interior do país

Ser prefeito, era sonho de muitas pessoas que queriam dar sua contribuição no progresso de sua cidade, colocavam seus nomes a disposição
dos partidos para disputar eleições. Temos muitas histórias bonitas e bem
sucedidas de pessoas que viraram prefeitos e deixaram sua contribuição
para as futuras gerações. Hoje a realidade é completamente outra, os
homens mais preparados e de honra ilibada, não querem nem ouvir falar
em política, talvez a razão está na pressão que fazem a oposição, e os
maus exemplos que vimos em muitas cidades: roubalheira, politicagem
e difamação.
A pressão é grande, parece que os homens de bem não são bem vindos
na política, principalmente quando você quer fazer uma gestão honesta,
cortando os gastos supérfluos, muitas das vezes, você bate de frente com
os chamados “companheiros”, por estas e outras, que em pouco tempo
não teremos ninguém querendo colocar seu nome nas disputas eleitorais.
Em Mutum, o prefeito depois de analisar a situação e a grande pressão
que recebeu dos parceiros contra a sua administração, que necessitava
de corte de gastos que ele achava necessário para salvar a máquina administrativa, diante de tanta pressão contrária, achou por bem renunciar
ao cargo de prefeito.
Em Lajinha o prefeito Lúcio recebe de igual modo muita pressão,
principalmente depois que dispensou alguns funcionários, alguns vereadores e alguns políticos de Lajinha dizem que ele irá renunciar, mas para
o presidente da Câmara Flávio Elias, é pura fofoca, dizem que Lúcio é
um homem de bem, que quer apenas ajudar Lajinha a recuperar suas
finanças que, infelizmente a gestão anterior deixou a cidade totalmente
quebrada, e o prefeito usa seu próprio carro e nem recebe diárias, tudo
para ajudar a cidade.
Tem pessoas que são taxativas em afirmar: política no Brasil parece
que foi feita para os desonestos. Antigamente bandido era tratado como
bandido, só que muitos descobriram que podem praticar crimes e ainda
desfrutar de mordomias diversas. Além de um bom salário o prefeito tem
poderes de decisão que podem fazer seu salário triplicar. Veja algumas
delas: diárias gordas, telefones para usar a vontade, para si e seus amigos
protegidos, nomeações, licitações. Um prefeito que tem como salário
de R$ 15 mil reais, na verdade chega a custar para o município R$ 100
a R$ 150 mil reais mês. Só para você ter uma ideia, pesquise alguns
exemplos de prefeituras onde foram feitas
Fale com a redação
auditorias o rombo é incalculável. Obras
contato@jm1.com.br executadas sem licitações, funcionários
(33)3331-8409
fantasmas que o dinheiro ia para os bolsos
dos prefeitos, estes e outros assuntos são
corriqueiros nas sessões das Câmaras Municipais. Talvez existem mais
registros gravados do que a real fiscalização.
Na região muitos prefeitos atuais e de mandatos passados enchem os
tribunais de processos diversos sobre os mais variados crimes, o que
predomina é o de improbidade administrativa. Infelizmente o mesmo que
se passa na área federal sobre corrupção, todos usam o mesmo argumento, dizendo que na gestão passada também faziam. Alguns vereadores
reclamam do uso indevido da máquina em favor de proprietários rurais,
para fazer serviços nas propriedades particulares, para alguns vereadores o serviço deveria ser para todos, principalmente para os pequenos
proprietários, mas infelizmente em muitos municípios as máquinas da
prefeitura ajudam os proprietários bem sucedidos, que não necessitam
de favores da prefeitura. Há casos em que o prefeito ignora as leis e
administra como se o município fosse sua propriedade.
Para o prefeito que deseja acertar existem o IBAM - Instituto Brasileiro
de Administração Municipal, que está colocando à disposição de todos
aqueles que possuem interesse em conhecer aspectos da Administração
Municipal a 13ª edição do Manual do Prefeito, publicação que desde
1967 vem recebendo atualizações, revisões e adequações para que sirva
de orientação básica aos que administram o Município, que nela encontram conceitos fundamentais, indicação de providências, referências legislativas e muito mais informações sobre o que é o Município brasileiro.
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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,

Novamente envio notícias dos principais jornais
Folha de S.Paulo
Petrobras exclui corrupção de balanço e ações desabamMarcelo Santos Netto
O Estado de S.Paulo
Ação da Petrobrás cai após balanço omitir corrupção
O Globo
Petrobras põe R$ 88 bi sob suspeita, e ações caem 11%
Correio Braziliense
Corrupção derrete valor da Petrobras
Operador na Lava-Jato mora em apartamento de
R$ 10,6 milhões na Suíça
Bernardo Schiller Freiburghaus foi citado pelo ex-diretor da Petrobras como o homem recomendado
para abrir contas na Suíça
CPI da Petrobras se nega a afastar deputados que

tiveram doação de empreiteiras
Dez deputados indicados para a CPI receberam ajuda
financeira para campanhas eleitorais
Cardozo confirma encontro com Janot, mas nega
ter tratado de Lava-Jato
Reunião acontece menos de um mês após o ministro
ter recebido advogados de construtora citada no escândalo da Petrobras
Relator e presidente da CPI da Petrobras receberam doações de empresas acusadas
Deputados tiveram campanhas bancadas por instituições suspeitas de participar dos desvios de dinheiro
na estatal
Zero Hora
Perdas da Petrobras ficam fora de balanço e ações
despencam
Brasil Econômico
Ações da Petrobras desabam após veto à conta da
corrupção
José Carlos Malaquias Ribeiro
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Lula é um "agitador de rua",
diz Clube Militar
Para os militares, Lula exagerou ao
reclamar das manifestações contra a
presidente Dilma Rousseff
As declarações do ex-presidente Lula
durante ato em favor da Petrobras, na
terça (24), causaram revolta à direção
do Clube Militar. A entidade -formada,
em sua maioria, por oficiais da reserva do Exército- divulgou uma nota, em sua página criticando o
ex-presidente. Para os militares, Lula exagerou ao reclamar das
manifestações contra a presidente Dilma Rousseff. A nota ainda
critica as palavras do ex-presidente quando ele cita um "exército" que iria para as ruas sobre o comando de João Pedro Stédile,
do MST (Movimento dos Sem-terra). "Esta postura incitadora de
discórdia não pode ser de quem se considera estadista, mas sim
de um agitador de rua qualquer. É inadmissível um ex-presidente
da República pregar, abertamente, a cizânia na nação. Não cabem
arrebatamentos típicos de líder sindical que ataca patrões na busca
de objetivos classistas", informou a nota no site da instituição.
Para o presidente do Clube Militar, o general Gilberto Pimentel,
o ex-presidente Lula tenta se antecipar à prováveis denúncias de
corrupção que possam ainda surgir no processo da Lava Jato, que
apura irregularidades praticadas na Petrobras.
"O Clube Militar repudia, veementemente, a infeliz colocação
desse senhor, pois neste país sempre houve e sempre haverá somente um exército, o Exército Brasileiro, o Exército de Caxias,
que sempre nos defendeu em todas as situações de perigo, externas ou internas", disse Pimentel.

Multa por bloqueio pode ser aplicável ao MST
O Ministério da Justiça abre a possibilidade de ser estendido a
outros casos de obstrução de rodovias, como aqueles patrocinados
pelo MST e entidades do gênero, as pesadas multas de até R$ 10
mil aplicadas por hora nos caminhoneiros que há dias protestam
contra o governo. O ministério lembra, no entanto, que o caso
dos motoristas de caminhão é específico e que a multa aplicada
decorre de decisões judiciais.

Só um governo com apoio popular salvará
o Brasil dos prejuízos
Os prejuízos não para na Petrobras, agora a Moody's rebaixa todas
as notas e Petrobras perde grau de
investimento.
Dois dias após o rebaixamento
da nota de crédito da Petrobras,
a petroleira, em nota, afirma que
está trabalhando para garantir uma
divulgação "transparente e com
confiabilidade" de seus resultados
financeiros de 2014 e que, entre as medidas tomadas está a revisão
do seu planejamento financeiro.
Agência já havia cortado os ratings da empresa em janeiro.
Moody's voltou a citar atraso em divulgação do balanço em
justificava.
A agência de classificação de risco Moody's informou nesta terça-feira (24) que rebaixou todas as notas de crédito da Petrobras.
A empresa perdeu grau de investimento - aplicações consideradas
seguras para os investidores.
A nota de risco da dívida foi rebaixada de Baa3 para Ba2. A
empresa passou a ter grau especulativo.
A Moody's foi a primeira das três grandes agências de risco
a rebaixar a nota de crédito corporativo da Petrobras para grau
especulativo. A empresa ainda tem grau de investimento pelas
agências Fitch e Standard & Poor's.
A avaliação de risco é um sistema de nota desenvolvido por
agências de análise de riscos para alertar os investidores de todo
o mundo sobre os perigos do mercado ou da empresa que eles
escolhem para aplicar seu dinheiro.
Foi o terceiro rebaixamento em quatro meses. No final de janeiro, a Moody's já havia rebaixado todas as notas da empresa. Em
outubro, também houve corte.
Neste mês, a agência Fitch rebaixou os ratings da dívida da Petrobras em moeda estrangeira e local para "BBB-" ante "BBB",
e simultaneamente colocou a petroleira em perspectiva negativa.
Segundo a Moody's, os rebaixamentos refletem uma preocupação crescente sobre as investigações de corrupção e pressões de
liquidez, que podem resultar em de atrasos na entrega de demonstrações financeiras auditadas.
A agência também apontou expectativas de que a empresa terá
como desfio reduzir significativamente o peso de sua dívida ao
longo dos próximos anos. Os ratings continuam em revisão para
possível rebaixamento.

Familiares de vítimas do amianto
conseguem indenização

Doença fatal leva até 40 anos para se manifestar em trabalhadores expostos ao mineral.
Maria do Carmo Vieira de Souza vivenciou em sua família os
efeitos que o amianto pode causar à saúde de uma pessoa. Ela
é presidente da Associação Mineira de Expostos ao Amianto
(Amea), entidade que criou em 2005 após a morte de seu pai, Nelson Vieira de Souza, vítima de mesotelioma (câncer da pleura). O
caso foi o primeiro em Minas Gerais a ser divulgado como comprovadamente relacionado à exposição ao amianto. O uso dessa
fibra mineral - amplamente utilizada pela indústria e também em
produtos de uso doméstico - foi proibido pela Lei 21.114, aprovada pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) em
2013, que determina prazos até 2023 para que a substância seja
abolida do Estado.
Nelson Vieira de Souza trabalhou entre os anos de 1960 e 1964
na empresa Brasilit, na qual, segundo Maria do Carmo, atuava
em diversas atividades, inclusive no preparo da massa de amianto,
utilizada na produção de telhas de fibrocimento e caixas d'água.
Um laudo do Centro de Referência Estadual em Saúde do Trabalhador do Hospital das Clínicas da UFMG, feito durante o período de internação, apontou que o pai de Maria do Carmo também
trabalhava como ajudante de carregamento de caminhões com telhas e caixas d'água de amianto e com lixo e restos de materiais e
que a empresa não oferecia equipamentos de proteção aos trabalhadores nem assistência médica. Ainda segundo o laudo, Nelson
de Souza trabalhava uma média de 12 horas por dia, seis dias na
semana.
Pedra sabão - O amianto faz parte de inúmeros produtos utilizados pelas pessoas no dia a dia. Mas poucos sabem que o material também está presente em alguns tipos de pedra-sabão, rocha
amplamente utilizada no artesanato mineiro, nas igrejas barrocas
e nas famosas esculturas de Aleijadinho em cidades como Ouro
Preto, Sabará, São João del-Rei e Congonhas (Região Central do
Estado).
Leia a reportagem completa no Portal da ALMG

Você possui uma conta bancária?
Banco que negativou cliente por R$ 339 vai indenizá-la em R$
35 mil. Uma servidora pública de Santa Catarina será indenizada
em R$ 35 mil após ter seu nome inscrito no cadastro de maus
pagadores de forma equivocada, por uma "dívida" de R$ 339.
A cliente afirmou que pagou integralmente os dois empréstimos
tomados da instituição financeira, que, sem avisá-la, abriu uma
conta-corrente em seu nome, que nunca foi movimentada.
Desta conta corrente, remanesceram débitos que originaram a
dívida que ensejou a inscrição indevida, nem sequer comunicada
à cliente. "Se a autora não solicitou a abertura de conta-corrente,
nem usou os serviços correspondentes, ou se obrigou contratualmente de maneira expressa, não pode o banco responsabilizá-la
pelas tarifas incidentes", avaliou Átila Alexandre Nunes, coordenador do serviço Em defesa do Consumidor. com. br
A decisão de manter a condenação e ainda majorar o valor de
R$ 25 mil para R$ 35 mil foi adotada de forma unânime pela 3ª
Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.

Oi é condenada a indenizar mulher que
teve 'nome sujo' indevidamente
Servidora pública diz que nunca
contratou serviços, mas descobriu 'dívida'.
Ela recorreu à Justiça e deve receber
R$ 13,5 mil; empresa pode recorrer.
Em Manhuaçu existem alguns casos, fomos procurado por um cidadão
que entrou na justiça contra a Vivo,
Zilá recorrer a Justiça e será por ter pago 4 meses de serviço sem
indenizada por empresa
ter usado se quer um dia, cancelou o
plano de internet, por não ter podido usar, mesmo assim a Vivo
negativou o cidadão.
A empresa de telefonia Oi foi condenada a indenizar uma servidora pública em R$ 13,5 mil por danos morais, após incluir o
nome dela indevidamente em cadastros de proteção ao crédito.
A decisão do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) ocorreu em
janeiro passado, mas Zilá Pamplona só tomou ciência que a ação
foi favorável a ela na segunda-feira (10). A Oi ainda pode recorrer
da sentença.
Zilá conta que nunca contratou os serviços da empresa, mas foi
surpreendida ao tentar comprar um refrigerador e ter o pedido negado. O motivo seria uma dívida de um telefone que ela desconhecia.
“Eu não pedi nenhuma linha telefônica. Alguém pegou meus dados e
fez a solicitação, pois hoje qualquer um pode ligar lá e fazer”, disse.
Para o juiz Fernando de Mello Xavier, autor da decisão, a empresa é obrigada a averiguar os dados e documentos ao realizar cadastros, para evitar a ação de estelionatários, e não remeter nomes

de cidadãos, indevidamente, aos cadastros de proteção ao crédito.
Com isso, terá de pagar
O advogado Rogério Rocha, especialista em direitos do consumidor, diz que os clientes não devem tolerar os abusos. “Há alguns
casos em que o consumidor passa um verdadeiro constrangimento
e ele poderá recorrer ao Judiciário para ser indenizado”, explicou.
Além da Superintendência de Proteção aos Direitos do Consumidor de Goiás (Procon-GO), os clientes também podem fazer denúncias para a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel),
que é o órgão regulador das empresas.
Outro caso
E os problemas com as empresas de telefonia são cada vez mais
frequentes. O empresário Jeferson Baick também alega que ficou
inadimplente por um erro de sua operadora de telefonia móvel, a
TIM. O empresário perdeu três linhas de celular que usava para
trabalhar, pois, segundo ele, a empresa teria feito uma operação
errada e deixado de cobrar um parcelamento na fatura.
“Foram mais de R$ 4 mil de prejuízo só de material de que nós tivemos que tirar de circulação, material de venda, de divulgação, para
refazer com os novos números de telefone porque a TIM cancelou
três dos meus números diante de um erro deles”, explicou Jeferson.

Povo de Manhumirim quer saber
Cadê o campo
de futebol, cadê o
dinheiro que estava aqui? Atenção
senhores vereadores de Manhumirim, quem dos
senhores
poderiam nos falar
sobre esta obra, o
povo necessita ser
informado. A obra
deveria ter sido entregue em 180 dias e desde julho de 2013 nada.

Consumidores entram no ar sem
censura e são atendidos
Os consumidores de todo o país podem reclamar, protestar e
denunciar livremente, entrando ao vivo no Programa Reclamar
Adianta na Rádio Bandeirantes AM 1360 (RJ) de segunda à sexta-feira, das 10h ao meio dia, podendo ser acessado pela internet:
www.emdefesadoconsumidor.com. br.
O programa tem apoio da equipe do serviço Em Defesa do
Consumidor, o maior serviço de interesse público gratuito e personalizado do país, voltado à defesa do consumidor (www.emdefesadoconsumidor.com.br). Acesse o site e peça orientação. O
atendimento é 100% gratuito e personalizado.

Reclame, aqui?
As reclamações invadem o mundo virtual, falar mal na internet
já virou mania entre os consumidores. Seja em sites, fan pages e
twitter, clientes insatisfeitos recorrem às ferramentas online e os
jornais para tentar resolver os problemas relacionados aos produtos. Mas, muitas vezes essas reivindicações não são fundamentadas e no ápice do descontentamento, chegam a ser abusivas.
Nosso jornal pratica a defesa do consumidor desde sua fundação em 2003, muitos leitores, já tiveram sucessos em suas reclamações aqui. Não deixe barato, reclame é um direito teu, e nós
estamos aqui a sua inteira disposição para ajudá-los, temos vários
artigos publicados sobre o assunto. Estamos atuando, há mais de
10 anos escrevemos em defesa do consumidor. As reclamações
são direito do consumidor, desde que não ofendam a honra e moral
da marca. Nosso endereço: www.jm1.com.br contato@jm1.com.
br ou (33)3331-8409

Novas provas contra empreiteiras são
encontradas por procuradores
Documentos mostram que Mario Goes recebeu R$ 39,6 milhões
envolvendo as
A Polícia Federal apreendeu novos documentos na casa e nos
escritórios do empresário Mario Goes, preso em Curitiba e apontado como operador do esquema de corrupção na Petrobras. Segundo a Folha de S. Paulo, o material encontrado apresenta indícios de que empreiteiras investigadas pela Operação Lava Jato
pagaram propina para fazer negócios na estatal.
Goes emitiu contratos e notas fiscais e teria recebido R$ 39,6
milhões de seis empresas e consórcios dos quais elas participam,
incluindo as construtoras Andrade Gutierrez, Mendes Júnior,
OAS, Odebrecht e UTC. Os pagamentos foram feitos de 2006
a 2014. Com a apreensão dos documentos, o Ministério Público
apontou como evidência a participação no esquema de corrupção
da Andrade Gutierrez e da Odebrecht. As duas empresas negam
ter pago propina para obter contratos na Petrobras.
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"Tive que encobrir muita coisa por muito tempo. É parte do meu trabalho"
Rodrigo Paiva, ex-assessor de imprensa da entidade e Ronaldo no início dos anos 2000

PODE TER SIDO ‘PLANTADA’
ESCUTA NA CASA DE JANOT
O arrombamento da casa do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, divulgado ontem no site Diário do Poder.
com.br, pode ter sido obra de espiões para “plantar” escutas
ambientais ilegais. A suspeita surgiu após a constatação de
que os invasores nada levaram, nem mesmo uma pistola do
dono da casa, com três pentes de bala. Apenas foi levado,
estranhamente, o controle remoto do portão da garagem.

vimentada reforma começou, nesta sexta, no gabinete de
Renan Calheiros na presidência do Senado: a de móveis,
cadeiras, portas e armários.
PISOU NA BOLA
Deve se complicar na Lava Jato a situação do deputado
Paulinho da Força (SD-SP), após ter sido arrolado como
testemunha de defesa do empreiteiro Ricardo Pessoa,
dono da UTC e coordenador do esquema.

TEMPO SUFICIENTE

FATURA

O arrombamento foi há um
mês. Janot estava com a filha
na Disney. A invasão durou 8
minutos, suficientes para ocultar micro escutas.

O Palácio do Planalto pressiona líderes aliados para aprovação das medidas provisórias 664 e 665, que alteram benefícios previdenciários. Quer que os textos sejam aprovados sem alteração.

ARAPONGAGEM
No começo, o procurador atribuiu o arrombamento a bandidos comuns, mas agora há a suspeita de ação ligada a
investigados da Lava Jato.
AGENTES PRIVADOS
Suspeita-se que tanto as supostas ameaças quanto a invasão da casa de Janot são obra de “agentes privados”
interessados na investigação.
NOVO PATAMAR
Rodrigo Janot foi desaconselhado a usar aviões de carreira, e ontem, já sob forte proteção, viajou ara Minas em um
jatinho da FAB.

MINISTROS A POSTOS
O líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-SP),
garantiu que todos os ministros vão comparecer à Casa
para dar explicações nas audiências provocadas pelo presidente, Eduardo Cunha (PMDB-RJ).
SÓ ENCRENCA
A cúpula do PMDB não gostou de saber que Leonardo Picciani (RJ) teria feito acordo para apoiar Leonardo Quintão
(MG) à sua sucessão na liderança, em 2016. O mineiro é
malvisto no Planalto.
CARA AUTORIDADE

MULTA POR BLOQUEIO PODE
SER APLICÁVEL AO MST
O Ministério da Justiça abre a possibilidade de ser estendido a outros casos de obstrução de rodovias, como
aqueles patrocinados pelo MST e entidades do gênero, as
pesadas multas de até R$ 10 mil aplicadas por hora nos
caminhoneiros que há dias protestam contra o governo. O
ministério lembra, no entanto, que o caso dos motoristas
de caminhão é específico e que a multa aplicada decorre
de decisões judiciais.
LEIS EXISTEM
A legislação penal e o código de trânsito preveem outras
punições que podem ser aplicadas pela polícia, em caso
de obstrução de estradas.
NEM ME FALE
Dilma continua reagindo com irritação sempre que alguém
menciona o desejo do ex-deputado Henrique Eduardo Alves de virar ministro.

O general Fernando Azevedo e Silva, presidente da Autoridade Pública Olímpica, subjugada à Presidência, recebe por mês pouco mais de
R$ 21 mil. Mas nos meses de dezembro ganha mais de R$ 36 mil.
CONSUMIDOR QUE SE DANE
A Claro enxuga pessoal e não avisa: após 22h, cliente que
pede socorro só ouve musiquinha irritante para qualquer
serviço digitado. Já o Credicard nem atende mais depois
desse horário.
OLHO QUE TUDO VÊ
Quem digitar no Google “o maior mentiroso do mundo” vê
Lula no topo dos resultados. E a busca por “olho baixo”
aponta Nestor Cerveró.
EMPREITEIROS QUERIAM JOAQUIM COMO ADVOGADO

O presidente da câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), fascina tanto os políticos de Brasília que os fez esquecer, digamos, sua folha corrida.

A ousadia dos empreiteiros envolvidos na Operação Lava
Jato chegou ao ponto de pretenderem contratar para sua
defesa o ministro aposentado e ex-presidente do Supremo
Tribunal Federal Joaquim Barbosa. Agora advogado atuante e palestrante, Barbosa no entanto reagiu à consulta
prévia com um indignado “não!”, muito embora reconheça
que quaisquer acusados têm direito pleno de defesa.

SÓ NA PRIMEIRA INSTÂNCIA

O CÉU ERA O LIMITE

O assédio para que Joaquim Barbosa assumisse a defesa
de empreiteiros rolados no roubo à Petrobras, não ignorava a quarentena a que ele está submetido, sem poder
atuar junto do Supremo Tribunal Federal. Eles o queriam
atuando em juizados de primeira instância.

Os empreiteiros pagariam a Joaquim Barbosa o que ele
pedisse, para vê-lo atuando em sua defesa, mas o ministro
aposentado recusou.

REFORMA NO SENADO

O falecido ex-ministro e criminalista Márcio Thomaz Bastou
cobrou R$ 18 milhões na defesa do bicheiro Cachoeira, na
operação Monte Carlo.

SANTO EDUARDO

Enquanto a reforma politica não vem, outra ampla e mo-

MERCADO AQUECIDO

A lebre e a tartaruga
ERA UMA VEZ uma lebre do bosque
a quem chamavam de Rosita que era
muito vaidosa. De entre todos os animais
do bosque, ela achava-se a mais bonita, a
mais esperta e a mais rápida. Além disso,
ninguém tinha melhor faro para achar
comida do que ela! Numa palavra só, de todos os animais
daquele bosque, ninguém era melhor que ela!
No mesmo bosque vivia uma tartaruga, chamada D.
Lentidão, que todas as manhãs passeava vagarosamente
junto à margem do rio. Como a tartaruga, a lebre Rosita
também se dirigia todas as manhãs para o rio em busca do
pequeno almoço, encontrando pelo caminho a D. Lentidão. Além de ser muito
convencida, a lebre Rosita também
gostava muito de zombar dos outros, e
assim que via a tartaruga, começava logo
a rir-se dela, chamando-lhe de velha,
lenta e outros nomes muito piores!
Numa tarde quente de verão em que os animais do
bosque estavam todos reunidos debaixo da sombra de uma
grande árvore, a lebre resolveu zombar de D. Lentidão
mais uma vez e desafiou-a para uma corrida. Os animais
do bosque ao ouvir semelhante coisa, começaram todos a
rir. A raposa Cecília, que muito gostava destas confusões,
afirmou que a tartaruga até poderia ganhar à lebre. Tudo
dependia da vantagem que se desse à D. Lentidão na corrida
e, sendo assim, até apostaria nela.
Todos os animais do bosque começaram a falar ao
mesmo tempo sobre a corrida e, discutiam calorosamente
qual a possibilidade da tartaruga D. Lentidão poder ganhar
à lebre Rosita.
A lebre ao ouvir tais comentários, começava a ficar
aborrecida pois achava impossível alguém duvidar das
suas capacidades de corredora. Já que a tartaruga aceitara
o desafio, decidiu-se então qual o melhor dia para a corrida
e quais as condições, ficando a raposa Cecília responsável
por organizar tudo. Ficou decidido que a meta seria junto
ao rio, onde todos os animais estariam à espera. No dia e
hora da corrida, já a lebre e a tartaruga se encontravam nos
seus lugares: A lebre Rosita muito alegre e confiante da sua
vitória e, a D. Lentidão com os seus olhos pequeninos e
tristes, parecendo mais pesada do que nunca.
Enquanto a lebre começava a corrida na linha de partida,
junto da árvore do melro Fortunato, a tartaruga começava
mais a frente, quase a meio do caminho, em direção ao rio.
A raposa Cecília deu o sinal de partida e a tartaruga, sem
perder tempo começou logo a andar pela encosta abaixo.
Mas Rosita continuava parada, enquanto via D. Lentidão
vagarosamente percorrendo o caminho, e gritava: “Não
corras tanto velha tartaruga que ainda cais e te magoas!”.
A lebre decidiu então fazer uma pequena sesta junto à
árvore do melro Fortunato, pois a tartaruga ia de tal maneira devagar que a lebre, em duas passadas, a alcançaria
rapidamente e conseguiria ganhar a corrida.
Pouco a pouco, D. Lentidão lá ia fazendo o seu percurso
em direção à meta, já muito cansada mas sem desistir.
Alguns animais da floresta acompanhavam a tartaruga,
animando-a com palavras de encorajamento.
Já estava a D. Lentidão quase a chegar à meta quando a
lebre Rosita acordou de um salto só, viu a tartaruga lá longe
e correu monte abaixo como louca. O melro Fortunato só
gritava: ”Cuidado Rosita, assim vais cair!”. Mas Rosita não
ouvia o melro e continuava em direção à meta convencida
da sua vitória. Os animais do bosque estavam cada vez
mais animados e gritavam uns pela tartaruga, outros pela
lebre, mas com a aproximação rápida da lebre, já poucos
duvidavam da sorte da tartaruga.
Foi então, muito perto do fim que a D. Lentidão tropeçou
numa pedra, deu uma cambalhota e começou a rolar estrada
abaixo! Sem se aperceberem bem do que tinha acontecido,
os animais do bosque viram D. Lentidão atravessar a linha da
meta a rebolar! Era incrível… a tartaruga tinha ganho a corrida
perante o olhar espantado da lebre!
Todos deram vivas à tartaruga,
levando-a em ombros enquanto a
convencida da lebre Rosita fugia
para a sua toca, de orelhas baixas e
muito envergonhada.
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Ponte do Silva e Borracharia do Raimundo na final

A armada de Luisburgo não suportou o entrosamento da Borracharia do Raimundo

P

onte do Silva e Borracharia do Raimundo
farão a final do Regional no Córrego do Pacheco
em Luisburgo - Regional
– O Campeonato Regional
do Córrego do Pacheco
chegou às semifinais, no
último domingo (22). Na
primeira partida da tarde
decisiva, a equipe de Ponte
do Silva entrou em campo
para disputar a vaga contra
o time de Pedra Dourada. Os
tricolores de Pedra Dourado
saíram na frente com gol
de Antônio Herli, mas os

ponte-silvenses comandados por Matheus do Zé Totó
descontaram com Josemar,
cinco minutos depois.
A peleja em campo perdeu força após o organizador da competição, Elson
Rodrigues, identificar que
dois atletas que defendiam
as cores de Pedra Dourada
estavam irregulares em
campo.
“Esses atletas deveriam
estar cumprindo suspensão
por indisciplina e agressão”, esclareceu Elson.
A partida foi paralisada,

os jogadores irregulares,
Alisson e Júnior permaneceram em campo esperando o veredicto, depois
de quarenta e sete minutos
a organização divulgou
a eliminação automática
do combinado de Pedra
Dourada, segundo Elson
Rodrigues a equipe tinha
pleno conhecimento de que
os atletas estavam inaptos
para a disputa da semifinal.
Ponte do Silva se beneficiou da desqualificação do
adversário e avançou sem
demais esforços para final.

Borracharia do Raimundo vence Luisburgo e avança para final

Borracharia do Raimundo x Luisburgo
O aguardado confronto entre Borracharia do Raimundo (Manhuaçu) e Luisburgo
foi realizado às 15 horas, no campo do
Córrego do Pacheco. O time manhuaçuenses da Borracharia do Raimundo se
reforçou para o embate decisivo, assim
como o elenco de Luisburgo.
O primeiro tempo foi “amarrado” até
os vinte sete minutos quando Valdeir
recebeu um lançamento na entrada da
grande área e bateu forte, cruzado para
inaugurar o marcador. O jogo continuou
pesado e nervoso, o goleiro de Manhuaçu,
Remerson precisou operar “milagres” em
baixo das traves para manter a vantagem,

no entanto, a equipe de Manhuaçu levou
o marcador favorável para os vestiários.
Na etapa final o treinador, Sr. Raimundo
balançou o time com diversas alterações e
os alviverdes manhuaçuenses ampliou o
placar com gol do meia atacante, Rafael
de Melo.
Datada para o próximo sábado (28),
às 15 horas, a final do Campeonato de
Futebol Regional do Córrego do Pacheco
coloca frente-a-frente à Borracharia do
Raimundo e a poderosa equipe de Ponte
do Silva. O vencedor receberá o prêmio
em dinheiro de mil reais, mais troféu e
medalhas.

Manhuaçu estreia contra Simonésia no Campeonato Regional do Café 2015

Manhuaçu – Após
fiasco na temporada de 2014,
a equipe de futebol de Manhuaçu volta a disputa do
Campeonato Regional do
Café sem grandes ambições.
Manhuaçu estreia na competição regional no dia primeiro de março, contra Simonésia, uma das melhores
equipes dos últimos anos. O
time da cidade ainda terá pela
frente: Prata de Lajinha e Reduto, na chave D. A comissão
técnica manhuaçuense acredi-

ta em um time competitivo,
mas enfatiza as dificuldades
que o combinado local terá
neste ano.
“Os tempos são difíceis,
muitos atletas suspensos, outros não têm interesse de compor a elenco de Manhuaçu,
então a falta de experiência
pode influenciar muito nos resultados, principalmente fora
de casa”, segundo o auxiliar
técnico, Nivaldo Alves.
Em 2014, o emblema manhuaçuense foi eliminado da

Manhuaçu – O Manhuaçu Esporte Clube (MEC)
de Futsal Feminino recebeu
na manhã do último domingo
(22), quatro atletas para reforçar o elenco que disputará
os Jogos de Minas 2015. O
treinador, Luiz Antônio Rosa,
conseguiu a aquisição do
principal quarteto do estado
em 2012: Kênia, Sabrina e
as irmãs, Patrícia e Priscila
Aquiles, todas de Muriaé.
Desde o ano de 2012, após
vencerem a segunda etapa
dos Jogos de Minas em cima
do time de Manhuaçu, as meninas de Muriaé apresentam
conquistas importantes. Uma
das atuações mais brilhantes
das meninas de Muriaé foi na
última Copa Boró realizada
em Manhuaçu, quando golearam as donas da casa na final

por 7 a 0.
Estrelas: O estrelado time
de futsal feminino de Manhuaçu tem em sua esquadra
nomes expressivos como:
Priscila Kiel, Fernanda, Graziela, Michaele, Brenda, Clara, Nathalia e Alessandra.
Pensando em elevar o nível
técnico do emblema do MEC
a diretoria arregaçou as mangas para integrar ao elenco
atletas com características
pontuais.
A goleira Kênia Filó detém
uma regularidade impressionante. Sofre poucos gols
graças à esplendida noção de
posicionamento em baixo das
traves. Segundo o técnico, a
goleira passou um período
inativa, com isso, a goleira
Manu ainda é a principal
guarda redes do time, afirmou

competição na categoria titular após W x O contra Mutum.
Em função da conduta diversos jogadores que estiveram
na temporada passada não
jogarão este ano, conforme
explica o presidente do time,
Sr Raimundo. Entre as muitas
caras novas que o elenco terá
na temporada, o destaque é
o novo técnico da esquadra,
Edilson Guaxinim, o promissor treinador tem a dura
missão de restaurar o orgulho
do futebol de Manhuaçu.

Aspirante: Os aspirantes
contam com o talento do
técnico Matheus do Zé Totó,
Campeão Distrital 2013, dirigindo o time da Ponte do
Silva na categoria titular,
Matheus associa inteligência
na montagem das equipes que
comanda, sua leitura rápida
de jogo pode ser a sensação
na categoria aspirante, dizem
os especialistas.
Manhuaçu não receberá
seus jogos no Estádio Municipal Juscelino Kubitschek

como nos anos anteriores, o
mando de campo manhuaçuense será no Campo do
Distrito de Ponte do Silva.
Abertura: As vinte equipes envolvidas na competição, estão divididas em cinco
chaves, todos os times jogam
na rodada de abertura em
suas respectivas cidades, no
dia primeiro de março jogam:
Mutum X Pedra Bonita
Paraíso de Ibatiba (ES) X
Avante de Matipó
Realeza, em casa, encara

o time de Alto Jequitibá; o
União de Matipó faz sua
estreia contra Irupi (ES);
Juventus de Iúna (ES) recebe
em seus domínios o Avaí de
São Pedro do Avaí; Ibatiba
(ES) terá pela frente Orizânia.
Prata de Lajinha recebe o
jogo Dinâmico de Reduto e
fechando a rodada Simonésia
e Manhuaçu. Todas as partidas começam às 13h15min,
com a categoria aspirante e
em seguida entram em campo
os titulares.

do educador físico Cidinho.
“Ela é uma atleta brilhante,
com o tempo adequado poderá ultrapassar a performance
que apresentou nos anos
anteriores”, comentou Luiz.

O comandante do futsal manhuaçuense ainda destacou as
garotas que virão de Caratinga para o grupo.
A defesa do futsal local
já era uma das mais competentes do estado, conforme
as estatísticas das últimas
competições. Agora conta
com a fixa, Sabrina ao lado de
Nathalia Roque. Sabrina é a
jogadora da bola de segurança, quando a criatividade da
esquadra passa por períodos
de “escassez”. Atualmente
Sabrina abusa dos avanços
ao ataque, mais dinâmica que
em outras situações, além de
ter aumentado seu poder de
recuperação em jogadas de
mano-a-mano. O treinador
rasgou elogios à sua linha defensiva: “Rápidas, confiáveis
e com QI esportivo muito

alto, temos tudo para fazer
um estadual inesquecível”,
completou.
Pequena Notável: Priscila Aquiles é um raríssimo
talento: finalizações perfeitas, dribles rápidos e passes
milimétricos. Graças ao alto
rendimento e precisão descomunal foi eleita em 2012,
a melhor atleta do Estado de
Minas Gerais. Aterrorizou
as adversárias incapazes de
marca-la, sendo a melhor jogadora em quadra em todas as
partidas que atuou. Em pouco
tempo tornou-se a favorita
da imprensa esportiva, que a
apelidou de “a Pequena Notável”. Com média de três gols
por partida nos Jogos de Minas, individualmente Priscila
Aquiles é a principal arma de
Manhuaçu na competição.

Futsal feminino de Manhuaçu recebe reforços para os Jogos de Minas

Luiz Antônio.
Patrícia é unanimidade
quando o assunto é gols. Ao
lado da ofensiva, Renata no
elenco de Muriaé, ela brilhou
durante anos sob o comando
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OAB Manhuaçu participa de ato público em defesa do Ministério Público
Diversas autoridades se mobilizaram em frente ao Fórum Desembargador Alonso Starling em Manhuaçu. A mobilização
ocorreu em todo o Estado e foi motivada pelo atentado sofrido pelo promotor de Justiça de Monte Carmelo

O presidente da 54ª
Subseção da OAB/MG,
Alex Barbosa de Matos,
participou de ato público
em defesa do Ministério
Público, na tarde desta
sexta-feira (27), em frente
ao Fórum Desembargador
Alonso Starling. Ele esteve
acompanhado do tesoureiro
da Subseção, Antônio de
Carvalho da Silva e dos
advogados Luiz Antônio de
Assis, Vítor Câmara Lopes,
Tyara Soares de Oliveira,
Wagner Alves Caldeira,
Edson Tulher Filho, entre
outros. Promotores, juízes,
servidores da Justiça e a
sociedade em geral também
participaram do manifesto
em repúdio à criminalidade
em Minas Gerais e no país.
A mobilização foi motivada
pelo atentado sofrido pelo
promotor de Justiça Marcus
Vinícius Ribeiro Cunha,
no último sábado (21), em
Monte Carmelo, Minas
Gerais.

Para o presidente da OAB
Manhuaçu, Alex Barbosa
de Matos, o atentado contra o promotor de justiça
de Monte Carmelo atinge
todos os cidadãos do país.
“O crime cometido feriu
não apenas o promotor de
Justiça ou a instituição
que ele representa, mas
o Estado Democrático de
Direito e toda sociedade.
Lamentavelmente este é
mais um caso de violência
contra um operador do direito registrado no Brasil.
Devemos lembrar que não
só promotores, mas também
juízes e advogados sofrem
diuturnamente com isto. O
Estado do Pará é onde há o
maior número de registros
de vítimas fatais incluindo
advogados. Os criminosos
agem desta forma, pois
querem que recuemos com
o nosso trabalho, mas isso
jamais impedirá que a Justiça seja feita. Hoje, a OAB
Manhuaçu se irmana ao

Poder Judiciário e ao Ministério Público para reforçar
as fileiras no combate à
violência contra nós, operadores do direito”.
Alex Barbosa aproveitou
a oportunidade para conclamar a sociedade a participar
e exercer o seu papel de
destaque na luta contra a
violência e a corrupção
em todo o país. “Quando
o cidadão de bem enxerga
o trabalho dos operadores
do direito, seja no combate
aos crimes contra a vida, ou
contra a corrupção, como
estamos vendo recentemente no Brasil, isso colabora
para o bom andamento
dos processos, uma vez
que percebe a importância de um trabalho isento,
livre e responsável. Nós,
advogados, estamos aqui
hoje justamente para resguardarmos o sentimento
de liberdade e defesa que
são tão fundamentais para
a manutenção da Justiça”,

argumentou o presidente da
OAB Manhuaçu.
Para o Juiz de Direito
da comarca de Manhuaçu,
Walteir José da Silva, o
crime praticado contra o
promotor de Monte Carmelo não é uma ofensa
somente contra o Ministério
Público, mas também para
todos aqueles que fazem
do seu trabalho um meio
de propagar a Justiça no
país. “Devemos encarar
esta barbaridade como uma
afronta principalmente à
sociedade e ao estado democrático de direito, pois
fere a defesa do cidadão.
Todo operador do Direito
deve atacar ações como
esta. Conclamamos toda a
sociedade também, uma vez
que quando combatemos o
crime organizado e demais
atos ilícitos, estamos defendendo o direito do cidadão
de bem”, comentou.
O promotor de Justiça de
Manhuaçu, Carlos Samuel

Borges Cunha, lembrou que
a manifestação foi realizada
simultaneamente em todas
as Comarcas do Estado de
Minas Gerais. “O ato serve
para mostrar à sociedade
que, mesmo com todos os
atentados sofridos pelos
operadores do Direito, não
iremos nos intimidar. Este
ataque contra promotores,
magistrados e advogados
têm o objetivo de intimidar
o trabalho firme que tem

sido executado por todos
nós contra o crime organizado. Os bandidos não
estão gostando da atuação
do Estado e por isso cometem atos como o que vimos
contra o promotor de Monte
Carmelo. Mas asseguro a
todos que vamos continuar
trabalhando em prol da sociedade, doa a quem doer”,
concluiu.
Assessoria de Comunicação / OAB Manhuaçu

“Foi como salvar um filho”, diz Soldado Bombeiro após socorrer bebê pelo telefone
Criança de 9 meses engasgou com tampa de embalagem de molho de tomate

Ele foi treinado para salvar
vidas, mas foi difícil conter
a emoção após conseguir
salvar a vida de um bebê
de nove meses, engasgado
após engolir uma tampa de
embalagem de molho de tomate. Para o Soldado Rafael
Francisco de Oliveira, do 3º
Pelotão de Bombeiros, em
Conselheiro Lafaiete, na
região Central do Estado, a
sensação foi de ter salvado o
próprio filho.
O militar era o teleatendente da Central 193, na manhã
do último domingo (22/02),
quando recebeu a ligação
de uma mãe, que estava
desesperada do outro lado
da linha. Simone Denis de
Carvalho contou que a filha
havia engasgado depois de
engolir algum objeto que ela
não sabia qual era. Segundo
ela, a criança estava com dificuldade para respirar e apresentava coloração azulada,
sinais típicos de obstrução
respiratória.
A primeira providência do
Soldado Rafael foi acalmar
a mãe para orientá-la sobre
quais procedimentos deveria

fazer para ajudar a filha até
a chegada da viatura à residência. Nessas situações, a
ação imediata dos familiares,
com orientação adequada
do Corpo de Bombeiros,
pode salvar a vida do bebê.
O procedimento repassado
pelo Soldado é chamado de
manobra de Heimlich.
Após seguir a orientação,
a mãe disse que a filha havia
vomitado e expelido uma
tamba de embalagem plástica. Ao mesmo tempo, a
Unidade de Resgate chegou
à casa da vítima, no bairro
Moinhos. O Cabo Fernando
César de Carvalho, o Soldado Bruno Paolo Coelho de
Oliveira e o Soldado Lucas
Matheus Silva constataram
que a menina já recuperava
os sinais vitais e foi levada
para uma Unidade de Pronto
Atendimento.
Já refeita do susto, a mãe
do bebê ligou para agradecer
a toda a equipe pela recuperação da filha. A notícia
deixou o Soldado Rafael
Francisco emocionado. “É
incrível poder salvar uma
vida. Foi emocionante e senti

como se fosse um filho meu",
disse o bombeiro.
Crianças: Os acidentes
com crianças são frequentes
nos atendimentos do Corpo
de Bombeiros. Em 2014, a
corporação atendeu a 4.111
ocorrências, envolvendo
crianças de 0 a 11 anos, em
Minas Gerais. As causas
mais comuns são os acidentes de trânsito e as quedas
mas para atendimentos como
o de Conselheiro Lafaiete,
vítimas de uma obstrução
respiratória, os bombeiros
receberam 183 chamados.
A corporação reforça que
a agilidade no atendimento
pode salvar a vida da criança
e diminuir as sequelas. A
orientação para os pais ou
responsáveis é que acionem
imediatamente o Corpo de
Bombeiros pelo telefone
193.
O atendimento inicial
pelo telefone e uma triagem feita com qualidade e
atenção são de extrema importância para o sucesso de
uma ocorrência. É importante orientar à população
a repassar as informações

corretas para um atendimento eficiente. Ao ligar
para a Central 193:
- Mantenha a calma
- Procure saber a sua localização
- Responda as perguntas
que o atendente fizer
- Informe o endereço correto, com pontos de referência para auxiliar a localização
- Descreva a situação: se
há vítimas, estado, quantidade etc
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PREFEITURA MUNICIPAL DE
CONCEIÇÃO DE IPANEMA - mg
AV. GERALDO DE BARROS, 192 – CENTRO – CEP. 36.947-000
TELE-FAX (33)3317-1211
CNPJ.: 18.334.300/0001-72 - e-mail: pmconceicao@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA – MG.
AVISO DE LICITAÇÃO – PLPP nº 0010/2015.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0017-04-PLPP-010-2015.
Objeto: Aquisição de Material de consumo para oficinas de grupos continuados do CRAS
do Município de Conceição de Ipanema – MG. Data e horário de apresentação e abertura dos
envelopes: até a instalação da audiência às 08:00horas do 18/03/2015, no local definido em
Edital. Contato para obtenção do edital: Departamento de Materiais e Serviços, com Vinicius
Roberto Souza Carvalho ou Mislainy de Faria Silva Oliveira, no horário de expediente, no telefone (33) 3317-1211, email: licitacaopmci@gmail.com
Conceição de Ipanema, em 26 de fevereiro de 2015.
Mislainy de Faria Silva Oliveira
Pregoeira extraordinária – Decreto 328/2014 e 334/2014.
Município de Conceição de Ipanema - Decreto Municipal nº 368, de 20/2/2015. Instaura processo administrativo para apuração de eventual crédito da empresa GOLD CONSTRUÇÕES
LTDA, CNPJ 15.599.073/0001-19 e dá outras providências. WILLFRIED SAAR, Prefeito Municipal de Conceição de Ipanema (MG), no uso de suas atribuições legais, etc., e considerando a
carta cobrança de créditos de GOLD CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 15.599.073/0001-19, decreta: Art. 1o Fica, por este Decreto, constituída comissão especial para apuração de eventuais
créditos da empresa GOLD CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 15.599.073/0001-19 com endereço
na Rua Manoel Medeiros, 340, Bairro Serraria em Taparuba, MG, CEP 36953-000, no âmbito do
Convenio 240/12 (construção de quadra poliesportiva). Art. 2º A Comissão será composta pelos
servidores SEBASTIÃO VIDAL DA SILVA, CPF 031.892.966-00, ALESSANDRO PAULO LEMOS
SANTOS, CPF 838.733.506-10 e CLAUDIO JOSE HERINGER DE SOUZA, CPF 272.590.13672 sendo presidida pelo primeiro servidor. Art. 3º Cabe à comissão, dentre outras providências e
com apoio do Serviço de Engenharia do Município de Conceição de Ipanema, examinar o local
da obra e verificar se procede a cobrança da empresa GOLD CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ
15.599.073/0001-19, e esclarecer: I - Se o serviço reclamado faz parte da obra em seu projeto
original ou se é realmente acréscimo de obra; II - Se tal serviço era necessário e se está sendo
útil, caso não faça parte do projeto original; III – Caso não faça parte da obra, se realmente foi
executado conforme a cobrança feita ao Município de Conceição de Ipanema e obedecendo padrões técnicos de engenharia aceitáveis; IV - Se os preços cobrados estão compatíveis com os
praticados no mercado para serviços e para os materiais eventualmente empregados na construção. Parágrafo único. A comissão deve concluir, ao final por ser procedente ou improcedente
o pleito, ou, se assim não for, apontando caminho alternativo para a solução da questão. Art. 4º A
comissão tem total liberdade para fazer estudos e levantamentos adicionais para o correto esclarecimento da reclamação feita. Art. 5º A comissão tem o prazo de 60 (sessenta) dias a contar da
publicação deste Decreto para a conclusão dos trabalhos, podendo requisitar pareceres técnicos
diversos que entender necessários à suas conclusões. Art. 6º A SEMAF (Secretaria Municipal de
Administração e Finanças) e o Departamento de Finanças poderão editar atos complementares
visando o cumprimento das determinações contidas neste decreto. Art. 7o Este decreto entra
em vigor na data de sua publicação. Art. 8º Revogam-se disposições em contrário. Gabinete do
Prefeito, 20/2/2015. Wilfried Saar,.Prefeito do Município de Conceição de Ipanema - Cinthia de
Carvalho Saar, SEMAF (Secretaria Municipal de Administração e Finanças).

EDITAL
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL
PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO DE 2015
A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, em conjunto com as Federações Estaduais de Agricultura e os Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais com
base no Decreto-lei nº 1.166, de 15 de abril de 1971, que dispõe sobre a arrecadação
da Contribuição Sindical Rural - CSR, em atendimento ao princípio da publicidade e
ao espírito do que contém o art. 605 da CLT, vêm NOTIFICAR e CONVOCAR os produtores rurais, pessoas físicas, que possuem imóvel rural, com ou sem empregados
e/ou empreendem, a qualquer título, atividade econômica rural, enquadrados como
“Empresários” ou “Empregadores Rurais”, nos termos do artigo 1º, inciso II, alíneas
“a”, “b” e “c” do citado Decreto-lei, para realizarem o pagamento das Guias de Recolhimento da Contribuição Sindical Rural, referente ao exercício de 2015, devida por
força do Decreto-lei 1.166/71 e dos artigos 578 e seguintes da CLT. O recolhimento da
CSR deverá ocorrer, impreterivelmente, até o dia 22 de maio de 2015, em qualquer
estabelecimento integrante do sistema nacional de compensação bancária. A falta do
recolhimento da Contribuição Sindical Rural – CSR, até a data do vencimento (22 de
maio de 2015), constituirá o produtor rural em mora e o sujeitará ao pagamento de
juros, multa e atualização monetária previstos no artigo 600 da CLT. As guias foram
emitidas com base nas informações prestadas pelos contribuintes nas Declarações do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, repassadas à CNA pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil – SRFB, remetidas, por via postal, para os endereços
indicados nas respectivas Declarações, com amparo no que estabelece o artigo 17 da
Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de 1.996, e o 7º Termo Aditivo do Convênio celebrado
entre a CNA e a SRFB. Em caso de perda, de extravio ou de não recebimento da Guia
de Recolhimento pela via postal, o contribuinte deverá solicitar a emissão da 2ª via,
diretamente, à Federação da Agricultura do Estado onde tem domicílio, até 5 (cinco) dias
úteis antes da data do vencimento, podendo optar, ainda, pela sua retirada, diretamente, pela internet, no site da CNA: www.canaldoprodutor.com.br. Eventual impugnação
administrativa contra o lançamento e cobrança da Contribuição Sindical Rural – CSR
deverá ser encaminhada, por escrito, no prazo de 30 (trinta) dias, contado do recebimento da guia, para a sede da CNA, situada no SGAN Quadra 601, Módulo K, Edifício
CNA, Brasília - Distrito Federal, Cep: 70.830-021 ou da Federação da Agricultura do
seu Estado, podendo ainda, ser enviada via internet no site da CNA: cna@cna.org.br.
O sistema sindical rural é composto pela Confederação da Agricultura e Pecuária do
Brasil–CNA, pelas Federações Estaduais de Agricultura e/ou Pecuária e pelos Sindicatos
Rurais e/ou de Produtores Rurais.
Brasília, 3 de março de 2015.
João Martins da Silva Júnior
Presidente
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OAB Manhuaçu cobra do Tribunal de
Justiça nomeação de juiz para Lajinha
Falta de juiz na comarca preocupa advogados e autoridades da
região, que alertam para a insegurança e a crescente violência
registrada em decorrência da ausência estatal

N

a tarde de terça-feira
(24), o presidente da 54ª
Subseção da OAB/MG,
Alex Barbosa de Matos, acompanhado do vice-presidente da
OAB/MG, Eliseu Marques; do
vice-presidente da Subseção,
Fernando Cézar Miranda; do
conselheiro subseccional, Célio
Moreira Bastos Júnior; do secretário da comissão de direito
eleitoral, Giovanni Sanglard
Hermisdorff; do secretário da
comissão de direito público,
Layon Nicolas Dias Pereira;
da conselheira da comissão de
direitos humanos da Subseção,
Williana Mota Moreira e dos advogados militantes na comarca
de Lajinha, Leonardo Cerqueira
Guimarães e Wagner de Freitas
Hott, se reuniu com o desembargador Luiz Carlos de Azevedo
Corrêa Junior, responsável pelo
atendimento das comarcas do interior, com o objetivo de cobrar
do TJMG a nomeação de um
juiz substituto para a comarca
de Lajinha, que está sem magistrado há quase dois anos e com
um volume de 7 mil processos
aproximadamente.
Também participaram da
reunião, a desembargadora Kárin Liliane de Lima Emmerich
e Mendonça, que é natural de
Lajinha; a deputada estadual
Celise Laviola; o prefeito de
Chalé, Elmir Batista de Melo; o
presidente da câmara de vereadores de Lajinha, Flávio Elias da
Silva; o prefeito de Luisburgo,
José Carlos Pereira e a presidente do sindicato dos trabalhadores
rurais de Luisburgo, Silvana
Damasceno Gomes Labanca.
Durante a reunião, o desembargador Corrêa Júnior alegou
que não pode se comprometer,
no momento, com a destinação
de juízes para nenhuma comarca
de Minas Gerais. Ele explicou
que alguns juízes substitutos
conseguiram junto ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
uma liminar que os impede de
assumir qualquer vara que não
seja na capital mineira. “Isso
impossibilita, inclusive, a realização de mutirões, visto que não
teremos material humano para
poder suprir essa necessidade”,
completou.
O presidente da OAB Manhuaçu, Alex Barbosa de Matos,
destacou que “a demanda existente na comarca de Lajinha não
consegue ser atendida com um
juiz que vai à comarca uma vez
por semana. Além dos processos
criminais, existem milhares
de processos cíveis, inclusive
aptos à prolação de sentença,
paralisados, sem regular trâmite,
tornando precária a condição de
funcionamento do judiciário em
Lajinha, com atraso no andamento dos feitos, remarcação de
audiências cíveis e criminais, e
acúmulo de processos aguardando julgamento”, frisou.
“Este inquietante quadro tem
causado transtorno, intranquilidade e indignação aos advogados militantes em Lajinha,
bem como na sociedade dos
três municípios que integram a
comarca, prejudicando o acesso
rápido à justiça, em nítida vio-

lação aos direitos fundamentais
previstos na Constituição Federal”, apontou o presidente da
OAB Manhuaçu.
Ele ressaltou também que a
falta de juiz na comarca preocupa os advogados e autoridades
locais, que alertam para a insegurança e a crescente violência
registrada em Lajinha. “É necessário que o TJMG designe o
mais rápido possível um juiz de
direito para prover a única vara
judicial da comarca, que possui
acervo processual em torno de
7 mil processos e população de
35 mil habitantes. Com certeza,
a presença diária de um juiz
de direito em Lajinha, além de
resolver os conflitos sociais em
tramitação com maior celeridade, trará segurança e tranquilidade a toda população”, destacou.
“O desembargador Corrêa Júnior se comprometeu a discutir
com a presidência do TJMG, a
nomeação de um juiz substituto
para Lajinha, assim que for decidido o mandado de segurança
que foi impetrado pelo TJMG
no Supremo Tribunal Federal
contra alguns juízes substitutos
que estão na capital e se recusam
a aceitar as designações para
atuarem no interior do nosso
Estado, caso haja atraso na
nomeação dos novos juízes que
serão empossados, depois do
encerramento no concurso em
andamento”, citou.
Alex Barbosa de Matos enfatizou ainda que a comarca de
Lajinha não merece o tratamento
que vem recebendo do Poder
Judiciário de Minas Gerais. “Lajinha vive um juízo de exceção,
em que são apreciados apenas
os processos de urgência e de
réus presos. Os advogados são
cobrados diariamente pela população em relação aos processos
paralisados. O cidadão comum
se amargura quando o advogado
informa que não tem juiz na
comarca para despachar o seu
processo”, enfatizou.
Ao final, Alex Barbosa de
Matos agradeceu aos advogados, prefeitos e outras lideranças
políticas da região que participa-

ram da comitiva e destacou que
“a conjugação de esforços dos
de autoridades e diversos setores da sociedade civil reforça a
nossa mobilização no sentido de
suprir a ausência estatal e melhorar a prestação jurisdicional
em cada uma das comarcas que
compõem a nossa Subseção, em
especial, a comarca de Lajinha”,
agradeceu.
Segundo o secretário da comissão de direito eleitoral da
Subseção, Giovanni Sanglard
Hermisdorff “o acúmulo e a
demora no julgamento de milhares de processos que tramitam
em Lajinha contribuem para a
ocorrência diária de injustiças. A
falta de um juiz na comarca preocupa os advogados. O sonho
de todos nós, advogados, é que
a prestação jurisdicional seja
entregue ao cidadão de forma
rápida e eficaz”, comentou.
Para o advogado Wagner
de Freitas Hott, “a reunião foi
extremamente positiva. Pela
primeira vez saio confiante de
que a situação de Lajinha será
resolvida. Esperamos que em
breve a comarca seja provida de
juiz e promotor de justiça, pois
não aguentamos mais o descaso
dos poderes constituídos em
nosso Estado”, asseverou.
“Quero agradecer à OAB
Manhuaçu, na pessoa do nosso
presidente Alex Barbosa de Matos que não tem medido esforços
para a solução deste grave problema. De igual modo, agradeço
às autoridades que compuseram
a comitiva, por se mostrarem
sensíveis a este legítimo pleito”,
pontuou Wagner de Freitas Hott.
O advogado Leonardo Cerqueira Guimarães destacou a
dificuldade que a comarca de
Lajinha tem enfrentando com
a falta de juiz e agradeceu o
apoio da desembargadora Kárin Liliane de Lima Emmerich
e Mendonça, que é natural de
Lajinha e se mostrou bastante
sensível ao pleito apresentado
pela OAB Manhuaçu.
Assessoria de Comunicação / OAB Manhuaçu
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Mais um dia de Sessão em Lajinha.

O povo acompanhando pela rádio, ou presente no Plenário.
Fato é que todos estavam ligadinhos. Casa cheia!!!

A

brindo a Sessão, Gustavo fez uma oração.
Foi lido o expediente
e correspondência, e passou-se para os oradores inscritos.
Começando pelo Ver. Renato; que elogiou o Prefeito
por ter colocado Lajinha
nos trilhos, mas disse que
está faltando o trem andar.
Foi bem direto e protestou
contra o modo que vem
sendo feita as demissões no
setor público. - “Não sou
contra as demissões, sou
contra as calúnias, ofensas,
a falta de respeito que se
tem feito contra os companheiros”. Disse que não
estão tendo consideração
com as pessoas que deram
a cara para bater em favor
do partido e do Prefeito.
Mesmo a que a pessoa não
tenha correspondido ao
emprego, que se deveria
lembrar que estão mexendo com gente, e que existe
jeito de se fazer as coisas
sem magoar as pessoas.
Defendeu os que foram
demitidos nessa situação e
mostrou o trabalho que eles
fizeram e que muitas vezes
fica esquecido.
Em seguida Paulo César
contrariou Renato ao dizer
que o trem não está nos trilhos, pois falta o principal
que é o maquinista, que o
Sr Prefeito não está sendo.
Falou sobre Nepotismo
cruzado, que nada mais é
que parentes de Vereadores
empregados nos órgãos
públicos. Perguntou sobre a
Licitação para o Carnaval.
Informou sobre a abertura
de terrenos que as máquinas
da Prefeitura tem feito e que
inclusive estão aterrando lá
no Caeté, que nessa distância, o gasto com gasolina
dava para pagar merenda
nas escolas que está faltando e ai daquele que falar
que não, pois sabe que é
mentira. Elogiou o Cine
Sesi Cultural, que trouxe o
“cinema” para nossa cidade
e exibiu na praça 3 filmes,
agradando a todo o povo.
Beto continuou no assunto da merenda, informando
que na Zona Rural as mães
estão levando mandioca
e outras coisas para fazer
comida para os alunos.
Ônibus no Córrego Rico
que ficou mais de 1 mês
para começar a puxar os
alunos. Pediu a CPI do
Maquinário da Prefeitura
para averiguar se está sendo feito obras particulares.
Alertou o Prefeito sobre
a sua ausência, onde está
viajando para Rondônia e
disse “Saia Prefeito, largue
a Prefeitura pois o povo está

Projetos

Mesa Diretora e assessor jurídico

Paulo César, Gustavo, Beto Lamparina, Renato e Fonsequinha

Irmã Maria Santana

Vereador Renato

Foram 3 Projetos nesta Sessão,
sendo 2 Projetos de Lei e 1 de
Resolução.
O Projeto de Lei n° 001/2015 –
Autoriza o Município a celebrar
convênio com a Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais – APAE.
Assim como aprovado em anos anteriores, este Projeto vem pra ajudar
na manutenção desta obra e promoção do desenvolvimento, já que este
vive de doações e convênios, é de
extrema importância ajudar.
Com ele o Município pode ceder
até 8 servidores exclusivamente
para este projeto; sendo 2 professores, 1 psicólogo, 3 auxiliares de
serviço, 1 de saúde, 1 merendeira,
1 fonoaudiólogo.
O município estará autorizado
a repassar o valor de até 189 mil,
parcelados durante o ano.
Todos Vereadores presentes aprovaram este Projeto.
O PL 002/2015 – Autoriza a celebrar convênio com a obra social São
Judas Tadeu.
Conhecida por todos como Casa
da Criança, esta obra ajuda e muito
os menores carentes desta cidade,
promovendo atendimento e desenvolvimento deles.
Também é uma obra que sobrevive
de doações e convênios.
Com esta Lei o município pode
ceder até 3 servidores para esta
obra, sendo 1 professor, 1 auxiliar
de serviços gerais e 1 merendeira.
O valor a ser repassado é de até 65
mil reais, divididos ao longo do ano.
Neste convênios com Obras So-

Agora em Lajinha!
Vereador Saulo

Vereador Paulo César

sofrendo”.
Saulo e Celso defenderam
o Prefeito como homem íntegro e honesto, que não usa
“diária” para suas viagens.
Que tem ajudado Lajinha
a ir para os trilhos sim. E
Saulo lembrou o que acontecia antigamente se alguma

Vereador Oreste

vez, os Vereadores pediram
CPI diante da grande falcatrua dos empréstimos para
pessoas que nem sequer
trabalhavam na Prefeitura.
O Presidente Flávio encerrou os discursos apoiando seus companheiros de
partido, mas disse que aqueles que querem mandar
mais que o Prefeito tem que
ser mandado embora, pois é
ele quem decide as coisas.
Apoiou também o Lúcio
e lembrou que ele tem até
15 dias para estar fora e
que ainda não deu nem 7
dias. Anunciou também
que deseja que os assuntos
discursados na Tribuna
sejam de interesse do povo
e não relacionado a brigas
pessoais e que ele está ali
para apaziguar.

Festas

ciais e Associações, estas entidades devem prestar contas do gasto
com o dinheiro para a Prefeitura,
caso contrário o benefício pode ser
cortado.
Todos Vereadores presentes aprovaram este projeto.
O Projeto de Resolução n°
006/2015 - Acrescenta ao artigo 6°
da Resolução 002/2015 o parágrafo
5°.
Já votado anteriormente o PR 002
trata das Diárias dos assalariados
da Câmara.
A alteração vem por acrescentar
mais um parágrafo ao artigo 6°.
Este parágrafo informa que;
- Quando autorizada a viagem
pelo Presidente e repassado o valor
pela Contabilidade para o solicitante, caso a viagem não ocorra na data
descrita do formulário, o agente terá
que reembolsar (devolver) este valor
à Câmara no prazo de 24 horas.
A Comissão que analisou o Projeto
disse que o objetivo é moralizar e
resguardar os atos do Presidente
desta Casa de Leis.
O Projeto foi aprovado por todos
Vereadores presentes.
Finalizando os Projetos, o Presidente passou a palavra para a Irmã
responsável pela obra social São
Judas Tadeu, que agradeceu muito
a ajuda e pediu a Deus que abençoe
a todos.
“Não havendo mais nada a tratar
declaro encerrada a Sessão” – Flávio
Elias
Assessoria de Comunicação
da Câmara Municipal de Lajinha.
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Luisburgo está habilitado para receber ICMS Turístico

D

esde o início do
mandato em 2013, a
Prefeitura de Luisburgo realiza um amplo
trabalho para regularizar
documentos e se habilitar
para o recebimento do repasse do ICMS Turístico.
Estes esforços já apresentam resultados e, a partir
deste ano, o município está
apto a receber estes recursos que têm a finalidade de
alavancar o turismo local,
fortalecendo o comércio e
a economia regional.
Com esta eficiência administrativa, Luisburgo
integra o rol dos 198 municípios mineiros (entre
853 cidades) que estão
habilitados para receber
o repasse do ICMS Turístico 2015. Este recurso

poderá ser investido em
ações, programas e projetos voltados para o desenvolvimento turístico dos
municípios.
Entre as exigências do
Governo Estadual para
esta habilitação, são requisitadas às cidades: participação no Programa de
Regionalização do Turismo; elaboração e a implementação de política municipal de turismo; Comtur
(Conselho Municipal de
Turismo) instituído e em
funcionamento; possuir
Fumtur (Fundo Municipal
de Turismo), entre outras adequações. A Adm.
2013/2016 cumpriu com
todas estas determinações,
assegurando mais este recurso para Luisburgo.

Antigo Casarão de Máquinas - imóvel tombado pelo Patrimônio Histórico Municipal - e as belas montanhas, entre outros
atrativos, chamam a atenção de quem chega à cidade.

Desde 2013, Luisburgo realiza amplo trabalho para o fortalecimento do turismo local e regional. Em Belo Horizonte, o município participou ativamente do 6º Salão Mineiro de Turismo.

Prefeito José Carlos Pereira, Secretária M. de Cultura de Manhuaçu, Mariza Klein, e Prefeito de Alto Caparaó, José Gomes,
tendo ao fundo conjunto de sanfoneiros de Luisburgo, durante reunião do Circuito Turístico na cidade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO
MANHUAÇU ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.385.146/0001-68 - Rua Major Custódio, 96 - Centro CEP 36.940-000 - Fone: (33) 3373-1149
AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório Nº. 038/2015
Pregão Presencial Nº. 018/2015
O Município de Santana do Manhuaçu – MG, torna público a abertura do Processo Licitatório nº.
038/2015, na modalidade Pregão nº. 018/2015, na forma Presencial, tipo menor preço por item,
regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993 e suas
alterações. Objeto: Contratação de empresa especializada em conversão de dados, implantação,
treinamento, cessão de direito de uso por prazo determinado de solução integrada de informática
e serviços de manutenção mensal para o setor Administrativo da Prefeitura Municipal de Santana do Manhuaçu-MG. Abertura da Sessão Oficial do Pregão dia 16 de Março de 2015 às 13:30
horas. Local: Rua Major Custódio, 96, Centro, CEP: 36.940-000, Santana do Manhuaçu/MG,
informações pelo telefone 0xx33-3373-1149, das 13:00 às 17:00 horas. O edital e seus anexos
encontram-se disponíveis no endereço acima. Santana do Manhuaçu/MG, 27 de Fevereiro de
2015. Joseane Caroline de Abreu. Publique –se.
AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório Nº039/2015
Pregão Presencial Nº019/2015
O Município de Santana do Manhuaçu – MG, torna público a abertura do Processo Licitatório nº.
039/2015, na modalidade Pregão nº. 019/2015, na forma Presencial, tipo menor preço por item,
regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993 e suas
alterações. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de pré-moldados para
a Secretaria Municipal de Obras do município de Santana do Manhuaçu-MG. Abertura da Sessão
Oficial do Pregão dia 17 de Março de 2015 às 08:30 horas. Local: Rua Major Custódio, 96, Centro, CEP: 36.940-000, Santana do Manhuaçu/MG, informações pelo telefone 0xx33-3373-1149,
das 13:00 às 17:00 horas. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço acima.
Santana do Manhuaçu/MG, 27 de Fevereiro de 2015. Joseane Caroline de Abreu. Publique –se.

Circuito
Turístico
Pico da
Bandeira
Além do Governo Estadual, Luisburgo também está com a situação
totalmente regularizada
junto ao Circuito Turístico Pico da Bandeira,
entidade que tem a finalidade de estimular o
desenvolvimento sustentável do turismo local
e regional, integrando
quinze municípios (Alto
Caparaó, Alto Jequitibá,
Caiana, Caparaó, Carangola, Durandé, Espera Feliz, Faria Lemos,
Luisburgo, Manhuaçu,
Manhumirim, Martins
Soares, Pedra Dourada,
Santana do Manhuaçu,
Simonésia e Tombos).
(Ass. de Comunicação – 2013/2016)

Página de Luisburgo no Guia Turístico do Pico da
Bandeira, lançado em 2014, durante o 6º Salão Mineiro
de Turismo, em Belo Horizonte.

Certidão de Regularidade do Município junto ao Circuito
Turístico Pico da Bandeira
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Governo de Fernando Pimentel completa dois meses de gestão
No bimestre, Executivo analisou o cenário administrativo de Minas Gerais e deu início a importantes ações em áreas como educação, saúde, segurança e gestão da água

A

gestão do governador
Fernando Pimentel alcançou dois meses de
muito trabalho, ações com
foco e incentivo à participação popular, além de avanço
na construção de um diagnóstico da real situação administrativa de Minas Gerais,
tarefa prioritária traçada pela
nova equipe para enfrentar os
desafios e planejar a execução
de programas e projetos para
todo o Estado.
A análise do quadro administrativo levou à constatação
de uma grave crise financeira,
fruto do déficit deixado pela
administração anterior. “Nos

Fernando Pimentel Samu Macro Sul

últimos 12 anos, sob a égide
do Choque de Gestão, foi
prometido aos mineiros um
Estado enxuto e eficiente,

calcado em estratégias de
planejamento que melhorariam a vida da população. Os
resultados efetivos, porém,

Aneel aprova aumento de até 39,5%
para contas de luz de 58 distribuidoras
A partir da próxima segunda-feira (2), a conta de
luz vai ficar mais cara para
consumidores atendidos por
58 concessionárias. A revisão
tarifária extraordinária para
essas empresas foi aprovada
hoje (27) pela Agência Nacional de Energia Elétrica
(Aneel), e a previsão é de
aumento médio de 23,4%.
Os maiores reajustes serão
para as distribuidoras AES
Sul (39,5%), Bragantina
(38,5%), Uhenpal (36,8%) e
Copel (36,4%). Os mais baixos serão aplicados para as
distribuidoras Celpe (2,2%)
e Cosern (2,8%).
A distribuidora CEA, do
Amapá, não pediu a revisão
tarifária. Já as empresas
Amazonas Energia (AM),
Boa Vista Energia e CERR
(RR) não terão revisão tarifária porque não participam do
rateio da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) e
não estão no Sistema Interligado Nacional. A Ampla
(RJ) também não passou
pela revisão, porque seu
processo tarifário ocorre em
15 de março, quando todos os
efeitos serão considerados.
Os impactos da revisão
serão diferentes conforme a
região da distribuidora. Para
as concessionárias das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, o impacto médio
será de 28,7% e, para as
distribuidoras que atuam nas
regiões Norte e Nordeste,
de 5,5%. A diferença ocorre
principalmente por causa do
orçamento da CDE e da compra de energia proveniente
de Itaipu.
Segundo a Aneel, a revisão leva em consideração
diversos fatores, como o
orçamento da CDE deste ano,
o aumento dos custos com a
compra de energia da Usina
de Itaipu - por causa da falta
de chuvas -, o resultado do
último leilão de ajuste – que
aumentou a exposição das
distribuidoras ao mercado
livre – e o ingresso de novas

cotas de energia hidrelétrica.
“No ano passado e neste ano,
o custo da energia elétrica
tem sido realmente alto, porque o regime hidrológico não
está favorável, temos despachado todas as térmicas, que
têm um custo mais alto”, explicou o diretor-geral da Aneel, Romeu Rufino.Também
começam a valer na semana
que vem os novos valores
para as bandeiras tarifárias,
que permitem a cobrança de
um valor extra na conta de
luz, de acordo com o custo
de geração de energia. Além
da revisão extraordinária, as
distribuidoras passarão neste
ano pelos reajustes anuais,
que variam de acordo com
a data de aniversário da
concessão.
A revisão extraordinária
está prevista nos contratos de

concessão das distribuidoras
e permite que a Aneel revise
as tarifas para manter o equilíbrio econômico e financeiro
do contrato, quando forem
registradas alterações significativas nos custos da distribuidora, como, por exemplo,
modificações de tarifas de
compra de energia, encargos
setoriais e de uso das redes
elétricas. Na tarde de hoje,
a Aneel também aprovou o
orçamento da CDE para este
ano, que prevê repasse de
R$ 22 bilhões para a conta
dos consumidores de energia.
Entre dezembro de 2014
e fevereiro de 2015, várias
empresas solicitaram a revisão extraordinária, por causa
da falta de chuvas e da maior
necessidade de compra de
energia de termelétricas, que
é mais cara.

Veja abaixo os percentuais de
reajuste por distribuidora:
Celpe........................ 2,20%
Cosern...................... 2,80%
Cemar....................... 3,00%
Cepisa...................... 3,20%
Celpa........................ 3,60%
Energisa PB............. 3,80%
Celtins...................... 4,50%
Ceal.......................... 4,70%
Coelba...................... 5,40%
Energisa Borborema5,70%
Sulgipe..................... 7,50%
Energisa SE............. 8,00%
CPFL Sta Cruz......... 9,20%
Coelce.................... 10,30%
Mococa................... 16,20%
Ceron...................... 16,90%
CPEE...................... 19,10%
João Cesa.............. 19,80%
Cooperaliança........ 20,50%
Eletroacre............... 21,00%
Santamaria............. 21,00%
Chesp..................... 21,30%
CSPE...................... 21,30%
CEEE...................... 21,90%
Light........................ 22,50%
CJE......................... 22,80%
Ienergia.................. 23,90%
CEB........................ 24,10%
Elektro.................... 24,20%

Celesc.................... 24,80%
Bandeirante............ 24,90%
ENF........................ 26,00%
Escelsa................... 26,30%
Cemat..................... 26,80%
Energisa MG.......... 26,90%
Eflul........................ 27,00%
Eletrocar................. 27,20%
Celg........................ 27,50%
DME-PC................. 27,60%
Enersul................... 27,90%
Cemig..................... 28,80%
CPFL Piratininga.... 29,20%
EDEVP................... 29,40%
CPFL Paulista......... 31,80%
Hidropan................. 31,80%
CFLO...................... 31,90%
Eletropaulo............. 31,90%
Forcel..................... 32,20%
Caiua...................... 32,40%
Demei..................... 33,70%
Muxfeldt.................. 34,30%
Cocel...................... 34,60%
CNEE..................... 35,20%
RGE........................ 35,50%
Copel...................... 36,40%
Uhenpal.................. 36,80%
Bragantina.............. 38,50%
AES Sul ................ 39,50%

apontam, de maneira inequívoca, a ausência de um
resultado estruturador para o
desenvolvimento de um Estado integrado. Os indicadores
econômicos colocam Minas
em situação preocupante,
perdendo competitividade e
com uma das maiores dívidas
do país”, sinalizou o governador Fernando Pimentel, em
mensagem encaminhada para
a cerimônia de posse dos novos deputados da Assembleia
Legislativa de Minas Gerais
(ALMG).
Com transparência – uma
das marcas na linha de trabalho da gestão atual –, o
Governo de Minas Gerais não
tem poupado esforços diante
da grave crise financeira, com
o compromisso de alcançar
novamente o equilíbrio fiscal
do Estado, ignorado pela
gestão anterior. Além disso,
as negociações estão em andamento para apresentação de
uma nova proposta orçamentária para 2015, adequada e

condizente com a realidade
estadual, em substituição à
desconexa proposta deixada
pela gestão passada.
O cenário de reorganização
administrativa, no entanto,
não tem impedido o novo
governo na realização de
ações sérias, estratégicas e
emergenciais, em benefício
do Estado, neste curto mas
produtivo primeiro bimestre,
como detalhado a seguir.
Governar com a voz do
povo: A abertura ao diálogo,
outro ponto de referência da
administração de Fernando
Pimentel, tem trazido a população e a sociedade civil
organizada para o cerne do
debate e tomada de decisões.
Na sequência das agendas oficiais, na área de Educação, o
Estado vem mantendo a aproximação com os sindicatos e
representantes de diferentes
grupos sociais (quilombolas,
indígenas, etc.), para debater
construtivamente as políticas
educacionais. A criação de

comissão para o reconhecimento e ajuste da carreira dos
profissionais do segmento foi
outro avanço na área, que tem
conferido às camadas sociais
espaço, centralidade e poder
participativo nunca antes
vistos no executivo estadual.
O Governo de Minas Gerais deu também o primeiro
passo para instituir a Mesa
Estadual de Diálogo e Negociação Permanente sobre
Ocupações Urbanas e no
Campo. Com isso, o Estado
pretende prevenir, mediar e
solucionar conflitos fundiários e contribuir para que sejam encontradas alternativas
dignas à temática da moradia
na RMBH. As primeiras
reuniões abriram caminho
de diálogo e solução, por
exemplo, para a situação da
ocupação Nelson Mandela,
na região centro-sul da capital mineira. A ideia é que os
próximos encontros continuem a favorecer a trilha do
entendimento.

Secretário de administração participa
da entrega de certificados de reservista
Aconteceu nesta sexta-feira, 27, no pátio do colégio Tiradentes, a entrega do
Certificado de Dispensa de
Incorporação e o juramento a
Bandeira. A solenidade marca a dispensa de jovens do
serviço militar obrigatório.
O Delegado da 15ª delegacia do Serviço Militar,
Tenente Marconi Bezerra
Leite salientou que os jovens iniciam uma nova era
de vida e a desoneração do
serviço militar não retira as
obrigações com o país. ”É
muito importante que vocês
procurem o caminho do bem,
realçando a condição de cidadãos empenhados em honrar

a pátria”.
Representando o Prefeito
Nailton Heringer, o secretário de Administração João
Batista Hott, destacou que
“os jovens iniciam uma nova

Nesta quinta-feira (26),
às 11h, será promulgada a
Emenda Constitucional 85,
que estimula o desenvolvimento científico, tecnológico
e a inovação, proveniente
de proposta de emenda à
Constituição (PEC 290/13)
da deputada federal Margarida Salomão (PT-MG).
"A promulgação da PEC
da Ciência, Tecnologia e da
Inovação, é um gol de placa
para a sociedade brasileira. É uma possibilidade de
ingresso do Brasil em um
novo ciclo econômico, o da
economia do conhecimento,
que marca as sociedades
desenvolvidas e permite ao
Brasil sonhar com condições
materiais para mais justiça e
distribuição mais equitativa

dos bens que nós geramos",
afirmou a deputada.
Aprovada em abril de 2014
pela Câmara e em dezembro
pelo Senado, a emenda altera
vários dispositivos constitucionais para melhorar a articulação entre todas as esferas
do governo e as instituições
de pesquisa públicas e privadas. A proposição atualiza
termos constitucionais para
amparar melhor as mudanças
previstas no projeto e que
permitirão ao Brasil elevar a
produtividade e a inovação
científica.
O líder do PT na Câmara,
Sibá Machado destaca que a
emenda facilitará o trabalho
dos pesquisadores, já que
hoje, em função da chamada
“Lei das Licitações”, os pes-

Secretário de Obras João Batista Hott representou
o Prefeito de Manhuaçu Nailton Heringer

etapa de vida e o compromisso com o país é significativo
na construção de pessoas de
boa índole”.
Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu

PEC da Inovação será promulgada
nesta quinta-feira
quisadores têm as mesmas
responsabilidades que um
gestor público, o que burocratiza o processo de pesquisa.
"A constituição de 1988 foi
muito pobre ao tratar de tecnologia, pesquisa básica, enfim de toda ciência brasileira
e não tratava sobre inovação.
Esta emenda constitucional
tratará a inovação e abrirá
portas para que o pesquisador brasileiro possa trabalhar
em sistema nacional, com
todo apoio legal do Estado”,
destacou.
Assessoria de Comunicação - Dep. Federal
Margarida Salomão
(32) 3233-4070/ Aline
Junqueira (32) 8842-1443/
Pedro Brasil (32) 88862166
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Clovis Dornelas é empossado novo diretor
da Superintendência Regional de Ensino

Professor com 28 anos de experiência, Clovis era nome praticamente unânime dentro do Governo
Pimentel. Ele representará o ensino de Manhuaçu e outros 17 municípios na região

O

professor e vice-diretor da Escola Estadual Maria de Lucca
Pinto Coelho, Clovis Dornelas, foi empossado como
diretor da Superintendência
Regional de Ensino (SRE)
Manhuaçu, em cerimônia
realizada na sede da entidade, na manhã de quinta-feira
(26). Autoridades públicas
de toda a região prestigiaram
o evento.
O nome de Clovis foi praticamente unanimidade dentro do Governo do Estado.
Articulado pelo deputado estadual Durval Ângelo (PT),
o novo diretor do SRE Manhuaçu contou prontamente
com o aval do governador
Fernando Pimentel, que tem
em Clóvis a pessoa de confiança para fazer a mudança
na educação da região.
Sabedor do desafio de transformar a educação em 18
municípios, já que esta é uma
das bandeiras registradas do
atual Governo do Estado,
Clovis recebe a missão com
alegria e determinação. “Estou preparado para encarar os
objetivos que me foram passados. Conto com uma equipe
de profissionais apaixonados
pela educação e isso será um
facilitador”, comentou.
Outro ponto comentado
por Clovis em entrevista,
que servirá como facilitador para a sua missão de
transformar a educação na

região, é o transito livre que
possui junto ao alto escalão
do Governo. Segundo ele,
“nosso foco será identificar
os possíveis problemas para
solucioná-los rapidamente.
Este acesso que temos junto
ao governador Pimentel,
aliado ao trabalho dos nossos deputados da base governista, será, sem dúvida,
algo imprescindível para
que possamos alcançar os
nossos objetivos”, explicou
o novo diretor do SRE.
DIÁLOGO: Representando a militância do Partido
dos Trabalhadores (PT), a
presidente do Diretório Municipal, Ivanilda Maria Vergílio, comemorou a posse
de Clóvis como novo diretor
do SRE. De acordo com ela,
“se avaliarmos o perfil do
professor Clovis, ele se encaixa perfeitamente naquilo
que o governador Pimentel

propõe para a educação em
todo o estado. Temos hoje
afrente da Superintendência
Regional de Ensino um servidor de carreira do Estado,
com vasta experiência em
educação. Sabemos que
ele terá comprometimento
único e exclusivo a fim de
transformar dar qualidade ao
nosso ensino público”.
Valorizar os servidor público e dar condições para
que eles trabalhem com
dignidade não é tarefa fácil.
Para isso, Ivanilda afirma
que Clovis saberá ouvir a
população, bem como diretores de escolas, professores
e demais funcionários para
alcançar os seus objetivos.
“É através do diálogo e
da inserção da sociedade
nas escolas, chamando-os
para uma conversa franca
e aberta, que teremos a
tão sonhada transformação

Vereadores de Manhuaçu recebem
explicação sobre o Plano Municipal
de Saneamento Básico

O

s vereadores de Manhuaçu receberam a
visita do Secretário
Executivo do Plano Municipal de Saneamento Básico,
Eliéser Ribeiro e do Prefeito
Nailton Heringer, na tarde
desta segunda-feira, 24/02,
que explicaram detalhes do
plano e pediram engajamento
dos parlamentares na elaboração. O prefeito aproveitou
o momento para convidar a
todos para um encontro sobre
saneamento básico que irá
acontecer nesta quinta-feira,
26/02.
“Foi um encontro a mais
visando a reunião que teremos na quinta-feira. Estamos
propondo aos vereadores
participar mais de perto porque depois de tudo pronto, a
Câmara tem que aprovar e aí
não temos mais tempo para

voltar. Agora estamos numa
fase de avaliação, pois já
promovemos as conferências
e a Câmara foi bem representada pelas comissões,
mas agora como é uma coisa
nova, a participação dos 15
vereadores é essencial. Fico
muito feliz pela recepção dos
parlamentares”, comentou o
Prefeito Nailton Heringer.
O Presidente da Câmara,
Jorge Augusto Pereira “Jorge
do Ibéria” avaliou como positiva a reunião. “Fico muito
feliz com a apresentação do
plano do que já foi feito até o
momento e na quinta-feira no
encontro vamos nos inteirar
ainda mais para que possamos votá-lo futuramente”,
resumiu.
O Secretário Executivo do
Plano Municipal de Saneamento Básico, Eliéser Ribei-

ro, falou sobre a finalidade
do encontro. “A reunião teve
como objetivo mostrar aos
vereadores o que vem sendo
feito desde agosto de 2013.
O plano vai falar o que o
município precisa fazer para
os próximos 20 anos na área
de saneamento”, salientou.
Encontro sobre saneamento básico
O I Encontro de Manhuaçu
e região sobre Saneamento Básico terá como tema:
“Alternativas de Saneamento
para a região”. O evento começa a partir das 16h00 no
anfiteatro da Câmara de Manhuaçu, no Bairro Alfasul.
O palestrante será o Doutor
em Engenharia Hidráulica
e Saneamento na USP, Luis
Mário Queiroz Lima.
Assessoria de
Comunicação

que almejamos”, completou
Ivanilda.
A presidente do Sind-UTE, Fani Hot, também
recebeu a nomeação de

Clovis Dornelas com satisfação. “Esperamos que ele
mantenha um trabalho coletivo e participativo junto ao
Sind-UTE e às escolas. Pre-

cisamos avançar em algumas questões, mas somente
através do diálogo é que
chegaremos às conquistas
para a classe”, concluiu.

A confissão de Silva é
uma estratégia do lutador e
de seus advogados. Para os
dois casos de doping, o lutador alegará que consumiu
as substâncias para tratar
dores e lesões, sempre sem
a intenção de obter vantagem no octógono. Ele irá
admitir o uso do anabolizante
drostanolona, porém irá argumentar que a finalidade
não era potencializar seu
desempenho físico, e sim
fortalecer sua musculatura
durante o período em que
esteve lesionado.
Quanto ao uso de benzodiazepinas, o atleta deve
alegar que consumiu medicamentos que contêm as
substâncias, sempre sob re-

comendação médica como
medida para aliviar dores
musculares sofridas às vésperas do confronto com
Diaz.
A expectativa é que a
confissão e as justificativas
ajudem a atenuar a pena e a
multa às quais ele está sujeito, uma vez que os advogados descartam a possibilidade de Silva ser inocentado.

Spider deve assumir que usou anabolizante

A

expectativa é que a
confissão e as justificativas ajudem a atenuar a pena e a multa às quais
ele está sujeito, uma vez que
os advogados descartam a
possibilidade de Silva ser
inocentado.
Segundo matéria publicada neste sábado no blog Na
Grade do MMA, hospedado
no Uol, Anderson Silva deve
assumir à Comissão Atlética de Nevada (EUA) que
usou substâncias proibidas
– ele testou positivo em duas
ocasiões, antes e depois de
vencer Nick Diaz, em 31 de
janeiro. A audiência que vai
julgar o caso deve ser neste
mês, mas o lutador já está
suspenso preventivamente.

Brasileiro de Parapente começou domingo

Começou no domingo 1º de março, a primeira etapa do Campeonato Brasileiro de
Parapente, no pico da Ibituruna. As provas
acontecem do dia 1º até o dia 7 de março. O
campeonato é idealizado pela Associação Brasileira de Voo Livre (ABVL), em parceria com
a Associação de Voo Livre Ibituruna (AVLI),
Conselho Municipal de Turismo e conta com o apoio
da Secretaria Municipal de
Cultura, Esporte e Lazer.
A etapa contará pontos
para o ranking mundial e os
cinco melhores classificados
garantem vaga no mundial
de 2017, que será realizado
na Itália. A competição terá a
participação de 120 pilotos, entre eles quatro
valadarenses e cinco estrangeiros.
Os vencedores receberão as premiações
(troféu, medalha e dinheiro) de acordo com
a classificação e categoria. O valor de R$ 10
mil será dividido entre as categorias Open (na
qual participam todos os pilotos nacionais e
internacionais), Sport (parapentes intermediários) e Feminina.
Abel Couto, presidente da AVLI, comentou
sobre a importância desta competição para a

cidade.
“O campeonato dá a possibilidade aos
pilotos de aumentarem o seu nível, devido o
contato com os pilotos mais top de linha presentes na competição. Além do esporte, financeiramente também é muito bom pois o voo
livre é um turismo esportivo. Os campeonatos
realizados aqui levam o nome
de Governador Valadares
para o Brasil e mundo afora.
No ano passado, fizemos três
campeonatos em Valadares,
totalizando 500 pilotos inscritos e se for acrescentar os
pilotos que vêm passear para
ver os campeonatos e acompanhar, o número aumenta
bastante. Também movimenta a economia da
cidade no setor de hotelaria, restaurantes e
barzinhos”. O QG da competição vai funcionar
no segundo andar do Hotel Realminas, localizado na Praça Serra Lima, 607, Centro. No
sábado, a noite, foi realizada a cerimônia de
abertura na Galeria Monhangara, no prédio do
Teatro Atiaia. A janela para o início dos voos
foi aberta a partir de 12h30. Os resultados das
provas do dia serão divulgados no site www.
abvl.com.br, a partir das 21 horas.
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CANTINHO DE FÉ
por

Citações
Citações
Sábias
Sábias
Nosso egoísmo é, em
grande parte, produto
da sociedade.
Émile Durkheim
O homem torto não
pode pensar reto.
Khalil Gibran
Feliz de quem atravessa a vida inteira
tendo mil razões para
viver.
Dom Hélder Câmara
O que me preocupa
não é nem o grito dos
corruptos, dos violentos, dos desonestos,
dos sem caráter, dos
sem ética... O que me
preocupa é o silêncio
dos bons.
Martin Luther King
É um império essa luz
que se apaga ou um
vaga-lume?
Jorge Luis Borges
Deixa que o tempo
vai matar a saudade e
levar o apego embora.
Autor Desconhecido
O silêncio é uma
confissão.
Camilo Castelo
Branco
As pessoas podem ser
mais compreensivas,
honestas, amigas, confiáveis Elas não são
porque não querem
mesmo.
Carolina Bensino
Liberdade é uma
palavra que o sonho
humano alimenta,
não há ninguém que
explique e ninguém
que não entenda.
Cecília Meireles
Se temos uma biblioteca e um jardim
temos tudo.
Cícero
O caminho mais grandioso para viver com
honra neste mundo é
ser a pessoa que fingimos ser.
Sócrates

Pr. João Soares
da Fonseca

Oncopediatria: garantindo futuros

Receber o diagnóstico de câncer é uma situação delicada e que leva a maioria das pessoas a
pensar sobre o futuro. Quando essa doença deve
ser combatida por uma criança, a pergunta fica
ainda mais evidente: como será o desenvolvimento dessa criança após o tratamento?
“A luta contra o câncer infantil vale a pena
de ser lutada porque as possibilidades de êxito
são reais”, enfatiza dr. Vicente Odone Filho, oncopediatra do Einstein. A principal evolução da
oncologia pediátrica, destaca o médico, são os
resultados excepcionais alcançados com os tratamentos. “Praticamente 100% das crianças com
câncer sobrevivem um ano após o diagnóstico e
esse número chega a 70% se fizermos um recorte
10 anos depois”, afirma o dr. Odone.
De acordo com o médico, é possível inclusive
falar em cura nos casos em que não há resquícios
da doença no organismo ou eventos colaterais
graves 10 anos depois, especialmente nos portadores de leucemia linfocítica aguda. Nesses casos, a expectativa de vida é praticamente igual à
da população que nunca enfrentou a doença. “Em
pediatria temos uma chance maior de cura do que
com os adultos. Vários estudos demonstram que
a resposta à quimioterapia por parte das crianças
é melhor”, relata a dra. Juliana Folloni, oncohematologista pediátrica do Einstein.
Além de ótimos resultados, os tratamentos utilizados atualmente têm menor toxidade e podem
ser mais localizados, reduzindo, assim, possíveis
danos colaterais. “As pessoas não devem temer.
Os tratamentos não podem provocar distúrbios
piores do que a própria doença em si”, pondera.
A modernização no controle da toxidade permitiu setorizar e individualizar ainda mais o tratamento de crianças e adolescentes, garantindo
que elas sigam o tratamento cada vez menos
afastadas das atividades gerais e comuns do dia
a dia infantil. Os pequenos pacientes ganham em
qualidade de vida e socialização, partilhando das
mesmas situações que crianças saudáveis.
Para garantir o crescimento e desenvolvimento
em plena condição de normalidade, no entanto,
é necessário que a criança seja tratada como um
ser em evolução. Por isso, o acompanhamento
multidisciplinar (com psicólogos, psicoterapeutas, fisioterapeutas, entre outros) se torna ainda
mais fundamental.
Possíveis efeitos colaterais: Em geral, o câncer infantil é tratado por meio de quimioterapia e
radioterapia. As duas opções podem trazer efeitos colaterais em longo prazo. Clinicamente, as

consequências mais comuns são déficit no crescimento, alterações no desenvolvimento de alguns
órgãos, insuficiência renal ou cardiopatia. Essas
condições dependem do tipo de câncer, do estágio do diagnóstico, tempo e tipo de tratamento.
“A grande maioria dos pacientes leva uma vida
normal depois. A única diferença é que o acompanhamento paralelo é para sempre. Nos primeiros cinco anos após o diagnóstico a consulta pode
ser mensal, trimestral ou semestral. Depois desse
período, o acompanhamento passa a ser anual, a
fim de atuar precocemente caso alguma sequela
apareça”, esclarece a dra. Juliana.
Principais tipos: O câncer infantil não tem
grande incidência sobre a população. Segundo
estimativa do Instituto Nacional de Combate ao
Câncer (INCA), em 2012 foram 11.530 novos
casos da doença. Os tumores mais frequentes
nessa fase são as leucemias (que afetam as células sanguíneas), os linfomas (sistema linfático) e
os tumores primários de sistema nervoso central.
Além desses, também afetam particularmente as
crianças o neuroblastoma (tumor de células do
sistema nervoso periférico, frequentemente localizado no abdome), tumor de Wilms (tumor
renal), retinoblastoma (atinge a retina, fundo do
olho), tumor germinativo (das células que vão
dar origem aos ovários ou aos testículos), osteossarcoma (tumor ósseo) e sarcomas (tumores de
partes moles).
O câncer infantil tem características diferentes da doença que acomete o adulto. A primeira
é que geralmente pouco se sabe sobre as causas
do problema ou os fatores de risco. Dificilmente
a doença está ligada a maus hábitos, como acontece com os adultos (o hábito de fumar predispõe ao aparecimento de câncer de pulmão, por
exemplo).
Os sintomas mais comuns também podem
ser mascarados por situações pediátricas corriqueiras. Os médicos indicam que os familiares
fiquem atentos para sintomas como febre persistente sem causa conhecida, dores nos ossos ou
nas juntas, reflexo esbranquiçado do olho quando reflete a luz, aparecimento de manchas roxas
pelo corpo, perda de peso e palidez.
Não temer o diagnóstico e fugir do estigma
injustificado de doença fatal que muitas vezes o
termo câncer carrega são as melhores maneiras
de combatê-lo com sucesso. Quanto antes a doença for identificada, melhores serão as chances
de cura e preservação do desenvolvimento normal da criança.

jsfonseca@pibrj.org.br

O Pai Nosso (7)

E perdoa-nos as nossas dívidas...
Dívidas, dívidas, “melhor não tê-las”, parodiando o poeta. Mas quem é que consegue se livrar totalmente delas? Alguns de nós não as têm no terreno financeiro por ter nascido em berço, senão de
ouro, pelo menos cercado do que é básico. Outros,
pela prática de uma disciplina rígida, evitam dívidas, preferindo ficar sem as coisas. Mas se não as
temos na área do dinheiro, nós as temos noutras
áreas igualmente importantes da vida. Como as que
Jesus mencionou quando nos ensinou a orar assim:
“E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós
perdoamos aos nossos devedores” (Mt 6.12).
Que dívidas são essas? Certamente são as dívidas morais, as faltas cometidas, as omissões praticadas, as falhas de comportamento, as opções erradas que fizemos e que, além de machucar alguém,
feriram também a face de Deus. Essas dívidas são
os nossos pecados.
Observe bem o tratamento que Jesus dá ao assunto. Jesus não nos manda fingir que está tudo
certo. Jesus não nos autoriza a negar a existência
das nossas dívidas. Elas existem. Somos pecadores. Somos devedores. É uma triste constatação.
Mas ao lado dessa triste constatação, Jesus também nos oferece a saída dessa crise. Aliás é a única saída. Ele manda que peçamos perdão ao Pai
nosso. Carlos Drummond de Andrade disse certa
vez que “perdoar é rito de pais”. O Pai nosso nisso
também é expert.
Como resultado de termos recebido de Deus o
perdão, nós também perdoaremos aos outros as
falhas que os outros cometeram contra nós. Certa vez, um crente disse a João Wesley: “Eu não
perdoo a ninguém”. Wesley respondeu no mesmo
instante: “Então você também nunca erra, não é
mesmo?” Noutras palavras, se você é infalível, então seja inflexível. Não sendo nós perfeitos, não
podemos esperar que os outros o sejam. Tratemos
os outros como Deus nos trata! E aprendamos com
o Pai Nosso a difícil lição de perdoar!

Torta de
abobrinha
INGREDIENTES
3 abobrinhas cortadas em cubos (pequenos)
2 cebolas descascadas e picadas em cubos
pequenos
4 dentes de alho amassadinhos
3 tomates maduros bem picadinhos e sem
sementes
2 ovos inteiros
1/2 xícara (chá) de leite desnatado
5 colheres (sopa) de farinha de trigo
1 colher (sobremesa) de sal
1 colher (sopa) de orégano
1 colher (sopa) de fermento em pó
2 colheres (sopa) de farinha de rosca
2 colheres (sopa) de queijo ralado
1/2 maço de cebolinha ou cheiro-verde
MODO DE PREPARO
Em uma tigela junte a abobrinha, a cebola,

o alho e o tomate. Acrescente os ovos, o leite
desnatado, a farinha de trigo, a salsinha e cebolinha, tempere com o sal, o orégano e, por
último, o fermento em pó. Misture bem todos
os ingredientes (não é necessário bater). Unte
um refratário de tamanho médio com creme vegetal light e farinha de rosca. Coloque a massa
no refratário e polvilhe com farinha de rosca
e a seguir com queijo ralado. Leve para assar
em forno preaquecido em temperatura baixa
(180ºC) por aproximadamente 40 minutos. Sirva fria para o lanche ou quente em refeição leve
com folhas verdes.

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE
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Acidente com família de Manhuaçu mata empresário

Curvelo/MG. Acidente próximo a Curvelo,
na região central de Minas
Gerais, matou um morador
de Manhuaçu. Waters Andrade Júnior faleceu num
acidente quando retornava
de Brasília (DF) na segunda-

-feira, 23/02.
De acordo com as informações, além de Waters, viajava
a esposa dele Josélia Borela
e dois filhos do casal Sarah
e Pedro.
Josélia foi internada no
hospital de Curvelo. Os fi-

SIMONÉSIA (MG) Continua o mistério em torno
do assassinato do comerciante Ivo Martins Baia, 33 anos,
em Simonésia. Ele foi encontrado morto em sua oficina
na manhã de sábado, 28/02.
A Polícia Militar foi acionada pelo funcionário que
chegou para trabalhar na Oficina Ivo Pneus e encontrou
a porta somente fechada na
tranca e a luz do escritório
acesa.
De acordo com o registro
policial, quando chegou um
cliente, o funcionário foi ao
escritório chamar Ivo e encontrou o corpo com marcas
de sangue pelas roupas.
A perícia da Polícia Civil
constatou que a vitima foi

morta com três golpes de
marreta e que foi jogado
sobre o corpo óleo de motor
de automóveis.
Os militares realizaram
visitas aos comércios próximos atrás de filmagens para
elucidar o fato e realizaram
rastreamento. Vizinhos relataram que não ouviram nada
anormal e que apenas houve
várias quedas de energia
elétrica durante a noite, por
conta do temporal.
A família da vitima ainda
relatou aos militares que Ivo
não possuía inimizades na
cidade e nunca se queixou
que sofria algum tipo de
ameaça. A marreta usada
no crime e um celular dele
foram apreendidos.

lhos sofreram ferimentos
leves.
Waters Andrade trabalhava
no ramo de café na cidade.
Josélia Borela é proprietária
da floricultura no quiosque
do calçadão do Coqueiro.
Polícia e Cia

Empresário é encontrado
morto em Simonésia

Waters morreu num acidente
nesta segunda

Mais um Policial Rodoviário Federal
é condenado por corrupção
A morte do empresário repercutiu bastante na cidade.
Ninguém consegue entender
o motivo de tamanha violência.
Carlos Henrique Cruz /
Divino Augusto Giro21.com.br

Jovem morre ao bater de moto em animal
PIEDADE DE CARATINGA (MG) - A Polícia Militar Rodoviária
(PMRv) registrou o grave
acidente com vítima fatal
na altura do quilômetro
161 da BR-474, em um
trecho conhecido como
"Mangueira".
O motociclista Julienes
Eduardo da Silva, de 25
anos, morreu na hora depois de bater contra um
animal solto pela rodovia
durante a noite de sexta
(27/02). A moto que a
vítima conduzia saiu deslizando pelo asfalto e foi
parar fora da pista.
O jovem era de Piedade
de Caratinga e seguia com
destino a Caratinga, quando o animal atravessou de
repente na pista. O Grupa-

mento de Bombeiros Civil
(GBC ) deu apoio durante
a ocorrência.
O trânsito ficou lento no
trecho. A perícia técnica
da Polícia Civil foi acionada e compareceu ao local
para realizar os trabalhos
de praxe. Logo após, o
corpo do rapaz foi liberado
para o serviço funerário e
levado ao Instituto Médico

Josélia foi levada para o hospital em Curvelo.
Na foto com Waters

Legal (IML) de Caratinga.
Os militares rodoviários
ainda não conseguiram
identificar quem é o dono
do animal.
Segundo informações, a
vítima trabalhava em um
depósito de material de
construção em Piedade de
Caratinga.
TV Super Canal Caratinga

Manhuaçu/MG. O Ministério Público Federal (MPF) em Manhuaçu obteve a
quinta condenação em casos de corrupção
envolvendo policiais rodoviários federais.
Todos os condenados, um deles réu em três
ações penais distintas, atuavam no posto da
Polícia Rodoviária Federal (PRF) localizado
no km 594 da BR-116, distrito de Realeza,
em Manhuaçu.
Desta vez, o condenado foi Waldercie
Dutra de Carvalho Neto, que recebeu pena
de 4 anos e 6 meses de prisão e pagamento
de 97,5 dias-multa, cada um no valor de R$
388,60, totalizando R$ 37.888,50.
O juízo federal também decretou a perda
do cargo público de policial rodoviário
ocupado pelo réu, o que deverá ocorrer a
partir do trânsito em julgado da sentença.
Segundo a denúncia, nos meses de junho e
julho de 2009, Waldercie de Carvalho Neto
realizou retenções de caminhões de uma
transportadora, alegando ausência de uma
plaqueta de identificação do fabricante no
para-choque dos semi-reboques, com o único propósito de solicitar vantagem indevida
para liberar os veículos.
Por ocasião da primeira autuação, Waldercie, na presença do motorista, ligou para
o supervisor de frota da empresa e pediu
quatro pneus da marca Pirelli para colocar
em sua caminhonete, como condição para
liberar os veículos retidos. O supervisor
respondeu-lhe que teria de verificar com
seus chefes, ao que o policial rodoviário
federal retrucou: “a empresa não precisa
disso não; você é fraco”.
Alguns dias depois, o acusado reteve
novamente um caminhão da mesma transportadora e voltou a ligar para a empresa
cobrando os pneus. Diante da situação, o
funcionário entrou em contato com uma
delegacia da Polícia Rodoviária Federal, que
o orientou a denunciar o caso à corregedoria
do órgão.
Além do processo administrativo disciplinar instaurado na PRF, o caso foi levado
ao conhecimento do MPF, que ofereceu
denúncia contra o acusado por crime de
corrupção passiva.
Para o magistrado federal que julgou a
ação, “a materialidade e a autoria do delito
de corrupção passiva” foram devidamente
comprovados nos autos, por força do contexto lógico probatório que se apresenta,
mormente em face do depoimento coeso
e coerente da vítima e das testemunhas de
acusação, mesmo transcorridos aproximada-

mente 5 (cinco) anos da ocorrência do fato”.
A importância das declarações da vítima,
nesse tipo de crime, foi inclusive lembrada
pelo Ministério Público Federal por ocasião do oferecimento das alegações finais.
O MPF sustentou que, dependendo das
circunstâncias em que ocorre o pedido de
propina, o depoimento da vítima, em alguns
casos, chega a ser o único meio de prova
possível, devendo receber a devida valoração como meio de prova hábil à condenação.
A sentença também ressaltou a “riqueza
de detalhes” das declarações e lembrou que
elas foram corroboradas pelo detalhamento
das ligações telefônicas, que mostram, nas
datas mencionadas pelas testemunhas, os
contatos feitos entre o posto da PRF em
Realeza e a sede da empresa.
Ao decretar a perda do cargo, o juízo afirmou que a medida é necessária, “considerando que o crime foi cometido no exercício
das funções de proteção à comunidade e
fiscalização das rodovias federais” e que a
gravidade do delito, aliada à pena de 4 anos
e 6 meses de reclusão, “torna incompatível a
manutenção do acusado no cargo que ocupa,
importando, necessariamente, a perda de
todos e quaisquer vencimentos e vantagens
que recebe, incluindo eventual seguro ou
pensão que lhe seja pago pelo Estado”.
Essa punição, no entanto, somente será
efetiva após o trânsito em julgado da sentença. Até lá, o condenado continuará a exercer
normalmente suas funções como policial
rodoviário federal.
Processo administrativo: Ao final do
processo administrativo disciplinar instaurado pela Corregedoria da Polícia Rodoviária Federal, a comissão de sindicância
concluiu pela aplicação da pena de demissão
ao policial.
Ocorre que, antes da necessária manifestação do Ministro da Justiça sobre a punição,
a Advocacia-Geral da União, contrariando
as conclusões da comissão sindicante,
considerou não haver provas da infração,
mas “apenas violação de dever funcional
referente à autuação indevida, em desacordo
com a resolução 152/03 do Contran”, e por
isso sugeriu a aplicação da pena de suspensão. Esse parecer foi acolhido pelo Ministro
da Justiça, autoridade competente para a
imposição de punições a integrantes da PRF.
Polícia e Cia: com informações
do Ministério Público Federal
em Minas Gerais
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ENTRETENIMENTO

PEIXES – DE 20/2 A 20/3: O período continua brilhando para você, inclusive para aqueles que estão
em condições adversas poderão ser beneficiados com
alternativas para se sobreporem à dificuldade. Aproveite
para prestar atenção na intuição, pois ela poderá lhe
render bons olhares na área do trabalho.
SAÚDE: boa saúde e energia fazer e acontecer na área da musculação
e das atividades aeróbicas. Nunca faça exercícios físicos sem antes fazer
uma consulta médica e avaliação física de um profissional. A precaução é
quanto à retenção de líquidos no corpo e gorduras localizadas.

A velhice e o vinho
O repórter pergunta:
- Em sua idade venerável, se a senhora
tivesse escolha entre o Parkinson e o Alzheimer, o que escolheria?
Com muita malícia ela responde:
- Sem a menor dúvida, o Parkinson.
Prefiro derramar a metade de meu vinho
que esquecer onde botei a garrafa!

ÁRIES – DE 21/3 A 20/4: Pendências recentes ou antigas provocam a
psique dos arianos e chegam a incomodar. Há possibilidade de sensação
de desconforto diante do comportamento de outras pessoas em relação a
você, sobretudo se não souber repassar às pessoas o que realmente deseja.
SAÚDE: há pensamentos para manter a forma e para dar aquela caprichada no visual. Outro detalhe que ganha impulso é quanto a os dotes
artísticos a partir de ideias criativas. Além disso, por que não iniciar atividades
relacionadas à dança de salão, terapias ou artística?

Avarento
O cara era muito pão-duro. Mesquinho,
avarento, unha de fome, realmente muquirana. Tinha muita grana, mas a família
vivia como se estivesse na miséria.
Para surpresa de todos, no Natal, decidiu levar o pessoal para passar umas
férias numa cabana alugada, numa região
montanhosa. E aí aconteceu a desgraça:
uma terrível avalanche soterrou a cabana,
deixando-os presos e incomunicáveis.
Após muito trabalho, a equipe de salvamento da Cruz Vermelha consegue abrir
um caminho até a entrada da cabana. Batem na porta e anunciam:
- É a Cruz Vermelha!
E o muquirana, lá de dentro: - Hoje não
tem nada! Passa o ano que vem!

TOURO – DE 21/4 A 20/5: É possível que questões do passado voltem
a mexer com você neste período. Se for preciso ajustar algum plano ou
reforma, é bom não deixar para depois, inicie logo o planejamento para não
ter surpresas. Cuidado com perdas financeiras.
SAÚDE: as precauções devem ficar por conta de alergias ou irritação da
pele. Evite lugares com maior propensão a mofo ou insalubres. Se por acaso
tiver alguma irritação ou frustração, cuidado com a alimentação. Procure
manter o equilíbrio da ingestão de alimentos.

sete erros

GÊMEOS – DE 21/5 A 20/6: Os geminianos estão com inspiração para
resolver pendências, pequenas burocracias e até dar um tempo de meios
que causam pressão psicológica ou física. Novas ideias de ações para atrair
capital podem ser úteis. Bom para divulgar eventos ou objetos.
SAÚDE: é bom procurar buscar mais paciência para evitar se envolver
em riscos desnecessários. Cuidado com acidentes dentro ou fora de casa,
daí ser importante equilibrar os impulsos. Visite exposições de arte, vá ao
teatro ou a algum show. Leia bons livros da literatura.
CÂNCER – DE 21/6 A 22/7: Propostas podem aparecer e surpreender, mas
avalie bem as ideias e opiniões alheias antes de qualquer decisão importante.
Novos interesses e provocações do mundo externo, de outras culturas com
novas ideias podem fazer fluir uma nova aquisição ou empreendimento.
SAÚDE: algumas restrições na saúde podem ocorrer neste período,
ocasionadas por questões ambientais. É possível limitação de energia nos
próximos dez dias, só que há vontade e estímulo para se mexer, entrar em
competições e realizar atividades físicas

Ajudando a amiga doente
As duas amigas se encontram:
- Oi, Teresa, como vai?
- Ih, minha querida, estou muito mal!
Acabei de descobrir que tenho uma doença incurável.
- Meu Deus!
- E o pior… só tenho mais alguns dias
de vida!
- Ah, coitada!
E depois de refletir alguns segundos:
- Já sei, vou te ajudar!
- Como?
- Vou mandar o meu marido passar esses dias com você!
- Por quê?
- Com ele, esses dias vão parecer uma
eternidade!

LEÃO – DE 23/7 A 22/8: Não se pode tampar o sol com a peneira; se tiver
de aceitar ajuda de alguém, sobretudo da família, pode ser bem salutar. O
momento é de união e de compartilhamento para todos crescerem juntos.
Bom momento para resolver questões burocráticas emperradas.
SAÚDE: há forte vitalidade e energia que devem ser bem usadas, ou
seja, deixa-las fluírem de tal forma para se evitar prejudicar a saúde. De
uma forma geral há equilíbrio, porém não se deve descuidar da mente com
ansiedades desnecessárias.
VIRGEM – DE 23/8 A 22/9: A intuição está tinindo neste início de março.
Talvez seja necessário usar bastante o olhar de criticidade ao lado da boa
experiência diante das famosas puxadas de tapete. Será preciso escolher
bem com quem vai dividir um espaço ou trabalho, por exemplo.
SAÚDE: algumas mudanças, de repente até drásticas, podem trazer fortes
emoções e ao mesmo tempo a forte atividade mental e intelectual podem
ajudar a equacionar futuras dores de cabeça. Cuidado com intoxicação
medicamentosa e com a saúde do fígado.
LIBRA – DE 23/9 A 22/10: Será preciso certa dose de paciência para
enfrentar questões relacionadas às equipes. Há também uma energia que
envolve o passado que pode vir à tona e interferir de forma contundente
neste período. Evite discussões efêmeras, pense bem.
SAÚDE: se precisar de alguma outra opinião sobre resultados de exames
laboratoriais é bom fazê-lo, pois netuno transita na casa da saúde e isso
pode confundir a avaliação de profissionais da área. Nada melhor do que
outra opinião, não é? Tal procedimento encontra-se previsto, inclusive, no
código de ética médica.

Dormindo no celeiro
Estavam juntos um muçulmano, um
judeu e um argentino. Eles estavam sem
lugar para dormir quando pararam em
uma casa. O dono da casa disse que dois
podiam dormir na casa, mas um deveria
dormir no celeiro. O muçulmano concordou em dormir no celeiro. Passados dez
minutos, ele volta e diz que não poderia
dormir lá porque havia uma vaca, e a vaca
é sagrada. Nisso, o judeu concordou em
dormir no celeiro. Após quinze minutos,
ele volta e diz que não poderia dormir lá
porque havia um porco e o porco é um
animal imundo.
Então o argentino disse que, nesse caso,
iria ele. Após cinco minutos batem na
porta; são a vaca e o porco.

Marido cornudo
O marido chega em casa tenso, revoltado, encontra a mulher e vai falando:
- Acabei de saber que você está me
traindo. Confessa: com quem você está
me traindo?
- Mas o que é isso, amorzinho? Que
fúria é essa?
- Quero saber e é agora. Quero o nome
deles. De todos eles. Um por um. Agora!
Vai.
- Oh, amor! Pra que isso? Tem gente
que você nem conhece…

HORÓSCOPO
Astrológica por Claudia Vannini

ESCORPIÃO – de 23/10 a 21/11: Boa força neste período aos escorpianos.
As energias fluem melhor e os caminhos parecem se ampliar. Sensação de
bem-estar e de vontade para fazer e acontecer. O melhor é o reconhecimento
e a valorização de seus talentos. Aproveite bem.
SAÚDE: boa vitalidade e de regeneração de aspectos que incomodam o
corpo. Para quem estiver acima do peso, procure evitar alimentos com altos
teores de gordura agora em março. Aproveite para iniciar atividades físicas
e até Yoga ou relaxamentos mentais.

CURIOSIDADES

SAGITÁRIO – DE 22/11 A 21/11: A família ganha novo olhar neste período.
Questões do passado podem atrair novos e velhos sentimentos. É preciso
esforço para entender no meio de um turbilhão de sentimentos que podem
descambar para reações carinhosas, de afeto ou de amor no seio familiar.
SAÚDE: alguns cuidados são necessários na área da pele, sobretudo
nas áreas de atrito. Se for possível manter a umidade e o ph da pele na
medida certa, seria interessante. A ingestão de líquidos deve ser promovida
com cautela e cuidadosa.

A urna eletrônica é segura?
As eleições brasileiras são consideradas
eficientes por conta da rapidez na apuração
dos votos. Contudo, questiona-se muito a
segurança do sistema de urnas eletrônicas
utilizado no país.
O próprio TSE (Tribunal Superior Eleitoral), órgão responsável pelo processo eleitoral no Brasil, admite que os mecanismos
da urna eletrônica não são suficientes para
evitar sabotagens ou para impedir fraudes.
O sistema tem sido aperfeiçoado ano após
ano, mas os riscos e vulnerabilidades existem.
Muitos especialistas já afirmaram que o
sistema eletrônico de votação não é totalmente confiável e não permite uma auditoria. Por isso, a Justiça Eleitoral tem tentado
estabelecer barreiras tecnológicas para evitar fraudes e invasões ao sistema de votação.
Em diversos países desenvolvidos, o uso

de máquinas eletrônicas de votação foi proibido. Na Holanda, a proibição aconteceu
em 2008, por falta de confiabilidade. Em
2009, as máquinas eletrônicas de votação
também foram declaradas inconstitucionais
na Alemanha por não permitirem ao eleitor
conferir o destino do seu voto sem precisar
de conhecimento técnicos especializados.
Nos Estados Unidos, em 2007, as máquinas de votação sem voto impresso foram descredenciadas por não atenderem ao
"Princípio da Independência do Software
em Sistemas Eleitorais".

CAPRICÓRNIO – DE 22/12 A 20/1: Neste início de mês a projeção dos
capricornianos dependerá única e exclusivamente de cada um. A individualidade prevalece e influencia na maneira como se envolve com o público.
Use sua experiência e boa inteligência para se projetar.
SAÚDE: as iniciativas podem ocasionar ansiedade e isso pode refletir na
saúde. Apesar disso, a vitalidade estará boa para iniciar atividades físicas
ou para fazer atividades relaxantes. O contato com a natureza pode ser
muito bom.
AQUÁRIO – DE 21/1 A 19/2: O mês de março traz aquela velha preocupação – equilibrar as contas. Aproveitar as oportunidades para montar
um negócio ou aumentar os dividendos pode ser bem interessante. Mas é
preciso determinação e foco para conseguir qualquer coisa na área financeira.
SAÚDE: o reflexo de tanta atividade e preocupações óbvias da vida,
como pagar contas ou investir em novas áreas, é o estômago. Não adianta
se encher de remédios, sem necessariamente visitar um profissional da
área médica. Controle bem a ingestão de remédios para evitar excessos.
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Dr. Rey se mete em confusão na Paraíba
Dr. Rey se meteu em barraco em
um restaurante em Campina Grande, na Paraíba.
Algumas pessoas que presenciaram a cena disseram que ele teria
ficado de gracinha com uma mulher que estava acompanhada do
namorado e acabou levando um
soco e ainda foi atingido por uma
cadeira. Há quem diga que Rey
também foi assediado por um homem, que passou a mão nele (uiii).
O médico virou uma fera e partiu
para cima. O cirurgião plástico/
celebridade teve de ser retirado do
local para não apanhar (nem bater) mais. Então rolou de tudo, né?
Que bafãooooooo!!!

Atriz emplaca namorado em novela, mas
vira a cara para ele em festa
Aconteceu uma coisa muito estranha na festa de Sete Vidas na
noite de quinta (26), no Rio. Isabelle Drummond e o namorado, o
cantor Tiago Iork (foto), ficaram
afastados. Não posaram para fotos juntos, não trocaram beijos, e
ainda por cima ela sumiu do local
em que ele cantou (sim, ele cantou
na festa) e só voltou depois que
o rapaz foi embora. Muuuuuito
esquisito, né? O curioso é que foi
Isabelle, que será protagonista de Sete Vidas, que conseguiu enfiar o
moço na trilha sonora da novela e ainda deu uma força para que ele
cantasse na festinha. O comentário era de que o empresário bravo
da menina proibiu que ela ficasse ao lado do namorado papagaio de
pirata para que a moça brilhasse sozinha, afinal de contas a atriz é
a dona do papel principal da história e não deve dividir holofotes...
Tomara que tudo isso não tenha abalado o namoro da Emília, tadinha.

Globo obriga Gabriel Braga Nunes a ser
educado em lançamento de novela
Gabriel Braga Nunes atacou de
Regina Casé e se fingiu de bonzinho para não sair malfalado da
entrevista coletiva de Babilônia,
nova novela da Globo.
Depois de levar bronca na emissora por dar trabalho em outras
ocasiões, ele foi obrigado a ser
educado e cordial com todos no
lançamento da novela, na quarta
(25), no Rio.
Como não está acostumado com
isso (numa outra vez, bateu na mão
de uma repórter e o celular dela
quase caiu no chão tamanha a rispidez do ator), o bonitão acabou se
excedendo um pouco e suas atitudes ficaram forçadas.
Ele beijou um jornalista (no rosto), brincou com uma repórter enfiando o dedo na orelha dela, ficava fazendo gracinhas etc.
O pessoal saiu dizendo que o moço tinha tomado a pílula da felicidade, de tão alegrinho que estava. E ainda ria por qualquer coisa...

Regina Casé se faz de vítima e muda de
personalidade para limpar sua imagem
Aconteceu uma cena no mínimo patética na Globo, no Rio, na tarde de quarta
(25). Chamaram jornalistas para o lançamento da novela Babilônia, mas eles tiveram de pagar uma espécie de pedágio e
fazer a cobertura da gravação do Esquenta
em comemoração ao aniversário de Regina Casé e ainda entrevistá-la...
E o que os repórteres viram foi uma
apresentadora completamente diferente do que todos conhecem.
"Parecia até outra pessoa", disse um deles.
Regina, que nunca fez questão de tratar bem a imprensa (nem os
fãs) e sempre fez cara de poucos amigos, estava um doce. Beijou o
rosto de cada um, elogiou a todos os chamando de maravilhosos, e
ainda fez chantagem emocional dizendo que chora quando sai alguma notícia negativa sobre ela na mídia.
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Claro que todos saíram de lá comentando esse fingimento todo,
afinal, ninguém é idiota, né?
Quem cobre essa área de televisão sabe muito bem que há uma
operação de guerra preparada para limpar a imagem queimada de
Regina Casé perante os telespectadores e a própria imprensa, pois o
índice de rejeição dela é preocupante para a Globo, pois implica em
queda de audiência.
A apresentadora, que além de ser conhecida pela sua antipatia,
ainda tem fama de não gostar de pobre (apesar de tentar passar uma
imagem de que é uma pessoa do povão, gente como a gente).
Ela até passou parte de suas férias indo a festas populares em Salvador para se enturmar melhor com o povo (que ela tanto demonstra
querer distância...).

Anitta e Luan se beijam em festa
Rolou pegação no casamento de Thiaguinho e Fernanda Souza:
Anitta e Luan Santana ficaram juntos.
O clima começou a rolar, segundo duas pessoas que viram a cena,
durante o show do grupo Fundo de Quintal.
Depois, na hora que começou a tocar funk, a cantora dançou para
o sertanejo. Ela estava tão sensual, empinando o bumbum e tudo,
que não teve como Luanzinho resistir.
Os dois passaram boa parte da festa juntos perto do bar que ficava
em frente ao palco tomando caipirinha.
Em um determinado momento, quando começaram a se beijar
em um cantinho, um rapaz que certamente era amigo deles, ficou
dançando na frente fazendo cabaninha para os dois não ficarem tão
expostos.
Anitta e Luan foram embora juntos no carro dele (um carrão branco) dirigido pelo motorista do menino. Na hora de esperar o carro
chegar, em frente ao buffet, os cantores ficaram aos beijos e ela ainda brincava com o topete dele.
Como na festa foi proibida a entrada da imprensa, eles tiveram
sorte de não serem fotografados.

Claudia Raia faz cara de poucos
amigos e é deixada no vácuo
O casamento de Fernanda Souza
e Thiaguinho foi o assunto de terça-feira (24) no mundo dos famosos.
Claudia Raia estava se sentindo
mais importante que a noiva... Ela
chegou com o namorado e os filhos
e se fez de morta na porta da igreja
quando fãs, repórteres e fotógrafos a
chamaram.
Na saída, continuaram gritando
pelo nome da atriz, mas ela se fez de surda. De repente, um deles
falou: "Claudia, quando você for divulgar suas peças de teatro, não
adianta chamar a imprensa que a gente não vai mais cobrir, viu?".
Aí ela se dignou a falar com o pessoal. Só que já era tarde... Para
sua surpresa, na mesma hora os noivos estavam saindo da igreja e
ela foi ignorada e deixada no vácuo...
Fernanda e Thiaguinho foram super atenciosos, tiraram foto, deram entrevista e acenaram para os fãs, mesmo escoltados por seguranças.

Cleo perdoou Robertão?

Depois de dar um gelo em Rômulo Neto,
tudo indica que Cleo Pires conseguiu passar por cima da derrapada do namorado, o
Robertão de Império (ele foi fotografado
abraçado com uma loira em Salvador no
Carnaval).
Eles foram juntos ao cinema na terça (24).
Bem no dia em que surgiram rumores de
que ela poderia colocá-lo para fora de casa,
os dois apareceram juntos para apagar o incêndio e acabar com os comentários...
Que coincidência...
Será que tem algum contrato de campanha publicitária nessa história??? O tempo dirá.

Fiuk deixa birra de lado e faz as pazes com
a ex-madrasta Mari Alexandre
A briga entre Fiuk e Mari Alexandre ficou no passado. O filho de Fábio Jr. agora
está numa boa com a ex-madrasta por causa do irmão Záion. Ele até foi ao aniverário
do menino que foi organizado por Mari.
Para quem não sabe ou não se lembra,
Fiuk fez sérias acusações contra a ex-mulher de seu pai.
Disse que se Marilei não parasse de espalhar que ele o agrediu,
iria revelar algo que acabaria com a honra dela...
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Atriz é flagrada com amante e oferece
R$ 90 mil por fotos comprometedoras
Rolou uma cena de novela mexicana no estacionamento de um
shopping, no Rio, com direito a confusão, choro e gritaria.
Uma atriz e um ator de Império foram flagrados no carro em um
momento beeeeem íntimo. Eles são comprometidos, mas têm se encontrado na surdina.
No carro, ela repetiu o que estava fazendo outro dia numa salinha
escura da Globo, com o mesmo ator (os dois foram pegos por gente
da produção): o cara estava sentado e a moça debruçada no colo
dele... Clique aqui para relembrar a história.
Eles foram flagrados por um fotógrafo no tal estacionamento e
entraram em desespero. A menina chorava, em pânico, e chamou a
mãe, que chegou e bateu na filha de tanta indignação.
O ator, espertinho, se mandou e deixou a amante em prantos.
Antes disso, conseguiram convencer o fotógrafo a entregar o cartão de memória com as fotos, mas tiveram de desembolsar R$ 90
mil.
A atriz, que faz a linha certinha e santinha (só que não é...), tem
perdido o sono por causa dessa história pois, na Globo, está todo
mundo sabendo e o barraco tem se espalhado por aí...
Coitado do namorado dela. Não deve conseguir nem passar na
porta...Já a namorada do ator já está sabendo de tudo e tem se afastado dele.

Evaristo Costa causa mal-estar
na Globo e clima é de guerra
Evaristo Costa tem subido como um rojão na
Globo. E isso está causando mal-estar entre coleguinhas que adoram cobiçar o sucesso alheio.
Ele começou a cobrir férias de Tadeu Schmidt
no Fantástico e se deu bem. Isso caiu como uma bomba e o clima
é tenso, pois muita gente torce contra o rapaz por saber que ele tem
chances de crescer e pegar o lugar de quem está lá faz tempo...
Esse é o primeiro passo para o apresentador ganhar mais espaço.
Evaristo está sendo treinado para substituir William Bonner no
Jornal Nacional...
Não é de hoje que Bonner está de olho nele. Xiii...

Kamyla Simioni está
com Eduardo Costa
Kamyla Simioni, aquela moça que
balançou o casamento de Scheila Carvalho com Tony Salles, está com Eduardo
Costa.
A empresária mineira, que já teve um
relacionamento com o sertanejo no passado, voltou a ficar com ele.

Camila Pitanga só reclama e fica com fama
de chata na Globo
Camila Pitanga está gravando
direto a novela Babilônia e já estão
falando dela nos bastidores. A atriz
tem reclamado de tudo, principalmente do calor, e fica dando piti
toda vez que tem de fazer cenas
na praia, no Rio, devido ao calor
de mais de 40 graus. Ela fala que
prefere ficar no estúdio por causa
do ar-condicionado. Só ela, né? O
pessoal que trabalha na produção e
os outros atores estão incomodados com as constantes reclamações
da atriz. Afinal de contas, eles não
têm culpa de nada, tadinhos.

Atriz tenta difamar o ex
Uma atriz da Globo que faz a linha santinha (do pau oco) está
difamando seu ex-namorado galã.
Além de inventar que o cara é gay, ela ainda fala que o bonitão a
traiu com outras mulheres Mas ela não diz que ele é gay? Além de
tudo entra em contradição..
O ator tem sido alertado por colegas da emissora sobre a baixaria
da atriz, mas prefere não se rebaixar e não dar bola.
Mas, ela que se cuide, pois o ex-namorado tem em mãos uma foto
comprometedora e que foi tirada na época em que namoraram... A
foto tem data e tudo.
Xiii...
Obs.: Aguardem cenas dos próximos capítulos, pois tem mais história picante para contar...
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PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA RECEBE VEÍCULOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

Reforço na Frota

A

Prefeitura de Conceição de
Ipanema recebeu dois Gols
zero km e uma moto através
dos programas: PNCD – Programa
Nacional de Combate à Dengue e
Vigilância em Saúde, por cumprirem
as metas estabelecidas pelo Ministério da Saúde. Os veículos custaram
mais de 77 mil reais e reforçaram a
frota do Município no transporte de
pacientes para tratamento de saúde
fora do Município.
O Programa Nacional de Controle da
Dengue (PNCD), instituído em 24 de
julho de 2002, com o objetivo de: reduzir a infestação pelo Aedes aegypti;
reduzir a incidência da dengue; reduzir a letalidade por febre hemorrágica
de dengue.
Graças a um trabalho continuo o
Município de Conceição de Ipanema,

não teve nenhum caso de dengue
registrado até o momento.
O Programa de Vigilância em Saúde:
tem o objetivo de desenvolver a análise permanente da situação de saúde
da população, articulando-se em um
conjunto de ações que visam o controle de determinantes riscos e danos
à saúde das populações, garantindo a
integralidade da atenção, o que inclui
tanto a abordagem individual como
coletiva dos problemas de saúde.
A Secretária Municipal de Saúde,
Alessandra, ressaltou que os departamentos de Vigilância Sanitária e
Epidemiológica atuam na prevenção.
“Muitas vezes pensamos em saúde
apenas na questão do atendimento
urgente e emergente, que são, sem
dúvida, muito importantes, porém, temos que lembrar que, em se tratando

de saúde, a prevenção é prioritária, e
os departamentos de Vigilância Sanitária e Epidemiológica são extremamente importantes porque atuam na
fiscalização e controle de doenças,
evitando danos maiores à saúde da
população”, disse.
O Prefeito Willfried Saar falou da
importância dos veículos. “Os veículos irão colaborar para o melhor
atendimento à população e atenção
à saúde dos conceiçãoenses, pois
são veículos novos e que irão garantir o aperfeiçoamento dos trabalhos
da Secretaria Municipal da Saúde,
assim como maior conforto para os
Munícipes.”
Assessoria de Imprensa de
Conceição de Ipanema.
Wenderson A. Vasconcellos

