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Câmara de Manhuaçu recebe
reivindicação de moradora do Bairro
Nossa Senhora Aparecida e aprova
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no PSF da comunidade.
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EDITORIAL

O Brasil necessita
voltar aos trilhos

Qualquer brasileiro em
sã consciência sabe que o
Brasil mudou sua trajetória e caminhamos fora dos
trilhos, com isso os prejuízos são muitos, o mundo
globalizado de hoje não
aceita países ante democráticos e governos
corruptos, infelizmente
alguns países insistem em
implantar ditaduras transvestidas de socialismo,
atropelando a democracia
e acabam cometendo muitas atrocidades difíceis de serem investigadas, pois tudo é feito em nome do governo “preservação da ordem”,
prisões, assassinatos. Hoje, vivemos em nosso país anos duros, cheio
de corrupções, tudo que aconteceu está claro para os brasileiros, os
crimes cometidos principalmente pela classe política ligada ao governo.
Dia 6 de março o STF, publicou os nomes de 49 políticos que serão
investigados, e dentre eles estão as mais altas autoridades de nosso
país, até mesmo a presidenta, que o STF disse não ter competência para
investiga-la. A política, que deveria ser a voz da ponderação, meio
de elevado peso altruístico, tornou-se um mercado financeiro, fonte
de enriquecimento ilícito e troca de favores. Sem princípios éticos,
nada acrescentará ao país, enquanto não houver redução de quadros,
salários modestos e ausência de privilégios no Congresso Nacional.
O nosso Brasil precisa de um presidente que comanda a nação com
justiça sem privilegiar esta ou aquela instituição e partidos, veja o
absurdo em que está caminhando nosso Brasil, o MST, fazem o que
querem causa prejuízos incalculáveis e fica tudo por isso mesmo.
Veja o que fizeram com a nossa maior empresa a Petrobras. O pior
de tudo isto é que tudo acontece sobre a sombra de altas autoridades,
é por isto que infelizmente se não houFale com a redação
ver mão firme da nossa justiça poderá
contato@jm1.com.br haver uma guerra civil, esta é opinião
(33)3331-8409
de milhares de pessoas formadoras da
nossa sociedade, opinião da maioria dos
meios de comunicação. É preciso que o povo entenda a situação em
que estamos vivendo e faça sua parte, dia 15 há uma convocação geral
para os patriotas em defesa do Brasil. Várias entidades estão tentando
se organizarem para ajudar o país. Tomara que as nossas autoridades
faça uma reflexão colocando na balança os prós e os contras, para daí
tirar uma conclusão que venha somar conjuntamente com os anseios
do povo para de uma vez por todas moralizar este país, elaborar leis
mais eficazes que diminua a corrupção de nossos políticos.
Falam de intolerância dos críticos ao PT contra pobres e nordestinos,
mas não conheço nenhum que seja contra pobres ou nordestinos. Somos
contra uma política econômica desastrada que destruiu a estabilidade da
economia, que levamos décadas para construir através de muitos erros
e acertos de diversos governos. Somente podemos erradicar a pobreza
se tivermos um país rico, onde empresários possam prosperar gerando
empregos e riqueza sem medo de intervenções casuísticas, com respeito as mais óbvias regras da economia e sem falsos protecionismos.
Se a coisa já não estava boa para D. Dilma, a recusa do presidente do
Senado em acatar a medida provisória que aumenta a carga tributária
das empresas entornou o caldo de vez e terá dois efeitos: esvazia mais
ainda o mandato da Presidenta e vai sair mais caro do que o previsto.
O balcão de negócios no Congresso está aberto. Já vimos isso antes
e nunca saiu barato.
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ESCREVA-NOS, SERÁ UM PRAZER DIVULGAR SUA CARTA.
LEIA ACIMA COMO FAZER E MÃO NA CANETA OU NO TECLADO.

Ao Jornal das Montanhas

CARTA DOS LEITORES

Senhor diretor
Bom dia será possível que você poderia publicar algumas
frases no jornal.
1° A caminhada da vida começa com o primeiro passo.
2° O homem é grande não pelo seu tamanho, mais sim pela
sua sabedoria.
3° O amor nasce com um beijo e termina com lagrimas.
4° Sabe qual a diferença entre casamento e a Avenida
Paulista?
5º A Avenida Paulista começa no paraíso e termina na
consolação.
Geraldo Magela de Vila Nova Manhuaçu.
Vila Nova 04 de março 2015
Ao Jornal das Montanhas,
Novamente envio notícias dos principais jornais
Manchete: Documento reforça acusação de Youssef
contra Cunha
Presidente da Câmara acusa Janot de atuar a serviço do
governo, que nega; Renan ameaça criar CPI para investigar
Ministério Público
Documentos do Congresso reforçam as acusações feitas
pelo doleiro Alberto Youssef contra o presidente da Câmara,
Eduardo Cunha (PMDB-RJ). Youssef afirmou em sua dela-

ção premiada que Cunha pressionou a empresa Mitsui, que
tinha contratos com a Petrobras para o aluguel de um navio-plataforma, depois de ela suspender o pagamento de propina
ao PMDB. A pressão, segundo o delator, foi feita por meio
de requerimentos de informações apresentados por aliados
do peemedebista, o que efetivamente ocorreu. Em 2011,
a então deputada Solange Almeida (PMDB-RJ), aliada de
Cunha, apresentou pedidos de informações na Comissão de
Fiscalização e Controle sobre investigações contra a Mitsui,
informa Paulo Celso Pereira. Cunha negou relação com os
requerimentos. Mais cedo, o presidente da Câmara insinuou
que o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, atua em
conluio com o governo Dilma, como se "todos fossem partícipes da mesma lama". O ministro da Justiça, José Eduardo
Cardozo, disse que é "inverossímil" que o governo tenha
interferido na investigação. O presidente do Senado, Renan
Calheiros (PMDB-AL), também investigado, articula uma
CPI sobre o Ministério Público. (Págs. 1, 3 e 4)
O cara-pintada e o ex-presidente
Inimigos históricos, Lindbergh Farias e Fernando Color
estão juntos na lista dos que serão investigados. (Págs. 1 e 7)
A "elegância" do vice-governador
Na lista, o vice-governador da Bahia, João Leão (PP), disse
estar "cagando e andando". (Págs. 1 e 4)
José Carlos Malaquias Ribeiro
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.

Dr. Delúbio Gomes Pereira fez uma grande palestra, pôde
esclarecer aos servidores presentes muitas dúvidas que no
dia a dia atormentam aqueles que ao final de carreira sonham
com uma aposentadoria digna no serviço público.

Carro do SUS a serviço particular
Foi realizada dia 02 de março de 2015, audiência Pública
na Câmara Municipal de Manhumirim a fim de esclarecer
aos vereadores e os munícipes sobre o funcionamento
do Consórcio de Iluminação
Pública. O palestrante e apresentador do consorcio foi o
Secretário do CIDESI Sérgio
Muller de Miranda, que chegou dirigindo um automóvel
do SUS da Secretaria de Saúde de Carangola, o que chamou atenção dos vereadores, “como pode uma pessoa vir fazer uma audiência sobre o Consórcio de Iluminação Pública, dirigindo um carro da Secretaria de Saúde de Carangola”. Disse o vereador João.
Segundo informou um morador de Carangola Sr. Paulo S. Heringer, isso é indicio para uma investigação do Ministério Público,
pois não vejo com bons olhos o CIS-Verde – Consórcio Intermunicipal de Saúde Verde, agora também mexer com CIDESI – Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Socioambiental e Infraestrutura, o chamado consórcio de iluminação pública. Querem
também abocanhar outras fatias das prefeituras, isso está muito
estranho. Lógico que se o funcionário está usando o carro da Secretária de Saúde de Carangola é porque foi autorizado, veja bem
o prefeito de Carangola Sr. Luiz Cezar Soares Ricardo é também o
presidente do CIDESI, o consórcio
responsável pela
Iluminação Pública.
O vereador Helinho de Manhumirim, questionou
o secretário Sérgio sobre o Consórcio de Saúde se
meter em iluminação pública.

Seria salvar o que
não deve ser salvo',
diz FHC ao rejeitar
pacto com Dilma
DE SÃO PAULO: O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) divulgou nota sábado
(7) em que rejeita a tese de promover um pacto pela governabilidade com aliados da presidente
Dilma Rousseff (PT). No texto,
o tucano diz que "qualquer conversa não pública com o governo
pareceria conchavo na tentativa
de salvar o que não deve ser salvo".
A nota é uma resposta a reportagem publicada pela Folha de
São Paulo sábado que mostra que, assediado por governistas, o
ex-presidente tem admitido a aliados a hipótese de uma aproximação com a presidente petista, na tentativa de ajudar a achar uma
saída para as crises política e econômica.
Segundo a Folha apurou, FHC tem se reunido com interlocuto-

res do Planalto e discutido os efeitos da Operação Lava Jato, que
investiga o esquema de corrupção na Petrobras. Em sua resposta,
FHC diz que "o momento não é para a busca de aproximações com
o governo, mas sim com o povo. Este quer antes de mais nada que
se passe a limpo o caso do Petrolão".
O ex-presidente diz ainda que "cabe sim que as forças sociais,
econômicas e políticas se organizem e dialoguem sobre como
corrigir os desmandos do lulo-petismo que levaram o país à crise
moral e a economia à recessão."
Também em nota, o senador Aloysio Nunes (PSDB-SP) chamou de "delírio sem qualquer fundamento na realidade" a tese de
um acordo pela governabilidade de Dilma. "A condição para tirar
o Brasil da crise é tirar o PT do poder", disse.
Ele disse ainda que a oposição tem o dever de "travar um combate sem tréguas ao desastre ético e administrativo do lulo-dilmo-petismo para nos credenciarmos cada vez mais a derrotá-los nas
ruas e no voto". "Abraço de afogados? Estamos inequivocamente
fora", encerra.
Leia abaixo a íntegra da nota.
O momento não é para a busca de aproximações com o governo,
mas sim com o povo. Este quer antes de mais nada que se passe a
limpo o caso do Petrolão: quer ver responsabilidades definidas e
contas prestadas à Justiça.
Qualquer conversa não pública com o governo pareceria conchavo na tentativa de salvar o que não deve ser salvo.
Cabe sim que as forças sociais, econômicas e políticas se organizem e dialoguem sobre como corrigir os desmandos do lulo-petismo que levaram o país à crise moral e a economia à recessão
Fernando Henrique Cardoso

Começaram os ajustes na conta de luz,
com alta de até 48%
Desde
segunda-feira
(02/03) passaram a ser aplicados ajustes extraordinários sobre distribuidoras de energia
de todo o pais e um acréscimo para o sistema de bandeiras tarifárias aprovados pela
Aneel (Agência Nacional de
Energia Elétrica) na sexta-feira(27/03).
O efeito prático para o consumidor é um almento de até
48% no preço da luz, considerando reajuste extraordinário
e bandeira tarifária.
Na média o aumento percebido pelos brasileiros em março será de 32%. Esse percentual considera tanto a média
dos reajustes extraordinários
no país (23,4%) quanto o efeito extra trazido pela aplicação
da bandeira vermelha (8,5%),
que vai durante todo mês
como forma de repassar ao
consumidor gastos extras devido ao uso de termelétricas.
A bandeira pode variar de
mês para mês, mas é improvável, pelas condições climáticas e atual situação dos
reservatórios das usinas hidrelétricas, que a cor da bandeira possa voltar a ser verde no
curto prazo(sem acréscimos
para o consumidor) ou mesmo amarela (que indica gastos acima do padrão, mas não
exorbitantes).
Mesmo ao desconsiderar o
efeito da bandeira tarifária –
veja tabela abaixo, que considera apenas os valores dos
aumentos extraordinários de
cada empresa -, a alta média
que será aplicada sobre as tarifas, de forma permanente,
será de 28,7 para Sul, Sudeste
e Centro-Oeste e de 5,5% no
Norte e Nordeste.
Para os consumidores da
Eletropaulo, por exemplo, o
aumento extraordinário elevará tarifas em 31,9%. Com a
bandeira vermelha, 40,4%.
ENERGISA-MG........27,20%
CEMIG.......................28,80%

AMEM elege nova diretoria para 2015

O presidente da associação durante quatro anos foi o pastor da
Igreja Tabernáculo de Vila Nova, Gilberto Carlos Onofre, que
agradeceu em público o apoio dos membros e da diretoria, que
desempenharam grandes trabalhos em sua gestão.
Agora assume a presidência, o pastor Anderson Sathler da Presbiteriana, que irá continuar os trabalhos e buscar novos objetivos
em sua gestão.
O vice presidente eleito é o pastor Jorge Ferreira de Freitas da
Igreja em Manhuaçu do Alfa Sul.
A primeira secretária é a pastora Luciane Dutra de Melo Cruz
da Metodista, segunda secretária, pastora Magda Penido de Oliveira da Igreja Batista do Calvário, primeiro tesoureiro continua
o pastor Hélio Luiz Lopes da Igreja Batista do Calvário, segundo
tesoureiro é o pastor Paulo Sérgio da Silva da Igreja Quadrangular
e o conselheiro fiscal é o pastor Silas Sanches.
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"o governo quer sócio na lama. eu só entrei para poderem colocar o anastasia"

O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), ao comentar o seu nome e de oposicionistas na lista

DISPARA Nº DE CONVOCAÇÕES
NA CPI DA PETROBRAS
Antes mesmo da divulgação da lista dos citados nas investigações, a
nova CPI da Petrobras já concentra
349 requerimentos de convocação para depor dos principais figurões enrolados no caso. Muitos são sobrepostos e
pedem a intimação de 118 pessoas, como os ex-ministros
José Dirceu, Antônio Palocci e Miriam Belchior, o doleiro Alberto Youssef e a ex-presidente da Petrobras Graça Foster.
PRETO NO BRANCO
José Dirceu tem uma dor de cabeça a mais. Há também pedidos de quebra dos seus sigilos bancário, fiscal e telefônico.
FILHA DE PEIXE

APRESSADO COME CRU
Apontado apressadamente como
“foragido” ou “desaparecido”, o ex-ministro das Comunicações Paulo
Bernardo poderia ser encontrado, na sexta (6), almoçando
tranquilamente no Piantella, em Brasília.
ESPERA INJUSTA
Após deixar o cargo, o ex-ministro das Relações Exteriores
Luiz Alberto Figueiredo mofou durante dois meses no “Departamento de Escadas e Corredores (DEC)”. Somente ontem foi enviada ao Senado a sua indicação à embaixada em
Washington. Ele quase desistiu.
MATANDO NA UNHA

Entre os pedidos de convocação está o de Marina Mantega,
filha de Guido Mantega, ex-ministro e presidente do conselho da Petrobras.

O ex-chanceler Luiz Alberto Figueiredo caiu em desgraça com Dilma ao não reagir como ela queria, na porrada,
à rebelião de jovens diplomatas que protestaram contra os
maus-tratos do governo ao Itamaraty.

EXPLICA AÍ

EBC É UMA MÃE

Braço direito de Lula e presidente do instituto do ex-presidente, Paulo Okamatto também pode ser convocado pela
CPI.

A estatal EBC, que em dezembro pagou salários de até R$
56 mil, mantém correspondentes em Copenhagen, Atlanta e
Montreal e Buenos Aires, mas o noticiário internacional da
Agência Brasil/EBC é retirado da Agência Lusa, por redatores que ralam em Brasília.

TOP
Pedro Barusco, Sérgio Gabrielli, Nestor Cerveró e Paulo
Roberto Costa, todos ex-Petrobras, concentram 29 pedidos
de convocação.
JANOT ESTÁ ENTRE VAGA NO
STF E RECONDUÇÃO À PGR
O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, causou
estranheza ao avisar parlamentares de que seriam citados
no escândalo na Lava Jato. Essa atitude, que ele classificou
de institucional, é própria de quem se articula politicamente. Afinal, há disponível uma vaga de ministro no Supremo
Tribunal Federal (STF), à qual é “candidato natural”, ou terá
de disputar a recondução ao cargo na PGR, dentro de seis
meses.
MÃO NA RODA
Ao avisar os que seriam citados, Janot permitiu aos políticos
antecipar fatos, bolar “antídotos” ao noticiário e contratar os
melhores advogados.
LISTA TRÍPLICE
Para ser reconduzido ao cargo, Janot terá de entrar na lista tríplice dos mais votados pelos colegas. E ser nomeado por Dilma.
EM CAMPANHA
O presidente do Senado, Renan Calheiros, chegou a afirmar que Janot está “em processo eleitoral”, para buscar a
recondução ao cargo.
VELHA CHANTAGEM
Recorrem à velha chantagem da “ameaça de desemprego”
os defensores do acordo de “leniência”, para livrar as empreiteiras (e seus donos) de punição por roubarem a Petrobras. O “cálculo” agora é de meio milhão de postos de
trabalho estariam supostamente ameaçados.
LENDA CÍNICA
É lenda a “ameaça de desemprego” se as empreiteiras corruptoras quebrarem. Há inúmeras outras capazes de substituí-las nos contratos obtidos mediante fraude e suborno, e
absorver os demitidos.

CAIXINHA, OBRIGADO
Advogados criminalistas constituem, a rigor, o único setor da
sociedade feliz com o petrolão. Eles vão faturar muito na defesa de suas excelências enroladas no escândalo.
SENADOR SEM MANDATO
Chefe do escritório do governo do Amapá, Gilvam Borges é
acusado por servidores de exigir ser chamado de “senador”.
Faz sentido: afinal, após o fim de semana em Macapá, fica
em Brasília de terça a quinta.
ILUSTRES DESCONHECIDOS
A piada do momento da oposição, no Congresso, é por que
Dilma não recebe os próprios ministros: “Como vai receber
alguém que ela não conhece?”
ATRITOS E BRONCAS PODEM
TIRAR LEVY DO GOVERNO
Amigos do ministro Joaquim Levy (Fazenda) não apostam
que ele fique no cargo por muito tempo. Isolado no governo,
sem apoio do PT e aliados e hostilizado pelos sindicatos, não
gostou de ter sido criticado publicamente por Dilma, após
chamar de “brincadeira” e “grosseiras” as ações de política
fiscal dos antecessores. Levy também ficou sentido com a
bronca por não atender prontamente as convocações Dilma.
ÀS VEZES NÃO DÁ
Controladora, Dilma quer saber de cada passo do ministro,
mas às vezes Levy não pode atender a convocação imediatamente, e isso a irrita.
GRITOS E ESCULACHOS
Levy também enfrenta dificuldade, dizem os amigos, de tomar broncas seguidas de esculachos, em meio a palavrões
impublicáveis.
MAL ACOSTUMADA
Quando era convocado para despacho com Dilma, o subserviente Guido Mantega chegava a tomar quatro horas de
chá-de-cadeira.

As três pipas do vovô

- Amanhã é dia de que? – Meus filhos perguntam, os
três ao mesmo tempo.
- Amanhã é dia de vovô e vovó – Eu respondo.
Eles saem saltitantes pela casa brincando e gritando.
-EBA! Amanhã é dia de vovô.
Como é bom “ser” criança e esperar pela visita dos
avós no “mingo” (Domingo, dia dos avós). Uma semana eles vêem, outra nós vamos.
Neste dia, o vovô veio cheio de papéis, cola e tesoura. É dia de vovô e também de churrasco. OBA!
A surpresa do dia. O Vovô faria pipas para as crianças. Depois do churrasco, o vovô sentou, rodeado de
seus trinetos para confeccionar as pipas. Sentados lá na
garagem, ficaram a tarde toda fazendo uma pipa, enquanto ele resgatava gostosas memórias de sua própria
infância. Uma tarde não seria suficiente para as três pipas. Mas a diversão já estava preparada. Só faltava o
vento!
Cadê o vento?
Naquela tarde muito quente de verão não tinha vento,
mas não impediu que a turma se divertisse da mesma
forma. Foi preciso mais um domingo para o término
das pipas. E o tão esperado dia de vento apareceu, afinal. Munido das três pipas, dos trinetos e eu, com a
câmera a tira colo, vovô partiu para o que seria a nossa
aventura dominical. Chegamos de mansinho naquela
praça no final da tarde. Havia crianças brincando de
bola, casais tomando chimarrão, crianças no balanço,
outros exercitando-se. Talvez, chovesse. Talvez ventasse. Estava estranho. A principio, nenhum vento, para a
tristeza das crianças. O vovô meio desapontado olhava
para as nuvens. De repente, uma brisa o animou. Ele
disse:
- Olha o vento! – Correu para o carro e buscou as
três pipas.
Elas teimaram um pouco, mas subiram. Aos poucos
as crianças pegaram o jeito. Corriam pela grande praça,
enquanto as pipas voavam chamando atenção do restante das pessoas. Aos poucos outras crianças foram
surgindo e querendo experimentar, crianças, talvez,
sem um avô maravilhoso como este que confeccionava
pipas.
De longe, sentada no banco eu registrava os momentos com todas as fotos que podia. Meu pai ao lado dos
netos e rodeado de crianças de todas as cores. Agradeci
pelo momento tão maravilhoso desfrutado ao lado de
meu pai e meus filhos trigêmeos.
Uma brincadeira quase tão rara nas nossas praças de
cidades grandes com pais e avôs ocupados. Uma brincadeira gostosa num lindo final de tarde de verão coroada pelos raios de um por de sol igualmente raro.
Como é bom “ter” crianças e viver toda esta alegria.
Por isso, não me canso de agradecer:
-Obrigada.Viva o Vovô com suas três pipas!
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2ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Lajinha em 04 de Março

sta Sessão apresentou-se com mais discursos
dos Vereadores do que
Projetos.
As discussões foram de
assuntos variados de acontecimentos nesta cidade.
Confira os temas abordados;

Vereador Beto Cabral:
Iniciou as falas com uma carta
que ele recebeu hoje, anonimamente de um morador de
Lajinha reclamando sobre a
saúde, o fato do funcionário
Herminho ter sido transferido
para outro lugar. Reclamaram
sobre o novo chefe de transporte, que fica com o carro na
casa dele. Falaram também que
a Secretária de Saúde trata mal
as pessoas, e que os moradores
estão fazendo abaixo assinado
para voltar com o Herminho.
O Vereador disse que não
tem nada a reclamar da secretária, que sempre foi bem
tratado por ela, mas que tão
somente está lendo os anseios
de um morador.
O Presidente Flavio disse
que também recebeu essa
denúncia pelo telefone e foi
atrás da secretária, mas não
conseguiu falar com ela, que
estava em reunião. Segundo o
presidente tudo será apurado.
Beto também informou sobre as carteiras novas que a
Secretaria de Educação recebeu para as escolas.
“Pena que, além de enviar
essas carteiras, o Governo
hoje também não tem poder
de enviar merenda escolar para
nosso Município.” – disse .
Ele informou sobre um pai
em São Domingos, que estes
dias levou canjiquinha e óleo
para ajudar na merenda da
escola. E pediu ao pessoas da
Licitação que resolva este problema o mais rápido possível.
Alertou também sobre o patrolamento, que precisa urgente de ser feito, pois muitos povoados estão com dificuldade
de locomoção e tem local que
está intransitável, e quem está
gostando são os mecânicos.
E disse sobre mais um parto
que não foi feito no hospital

de Lajinha, pois o plantonista
estava para Guarapari, e essa
gestante teve que ir para Manhuaçu e teve que pagar.
O vereador Saulo disse que
irá apurar o acontecido, pois
não é de seu conhecimento.

Paulo César: Reforçou o
que Beto disse e lembrou da
reunião passada onde ele foi
interpretado mal, quando a
pessoa responsável por licitação apareceu ali despreparada
e parecia que queria agredir
a ele, e lamentou por não ter
acontecido isso, pois ela não
sabe a surpresa que seria. Disse
que ainda continua cobrando
todas as licitações sobre o
evento do carnaval, pois o artigo da Lei Orgânica deixa bem
claro que deve ser informado
aos vereadores sobre tudo isso,
igualmente com as contas do
Executivo que deveria ter
ficado na Casa de Leis para
averiguarem tudo.
Apresentou a novidade da
semana, onde um carro de uma
empresa de produtos de cabelo
estava na cidade para embelezar
as mulheres nas proximidades
do Dia da Mulher, dia 8 de
Março. E disse ter sido uma
pena que não foi divulgado e
poucas pessoas ficaram sabendo. Alegrou-se em saber que
na semana que vem a câmara
prestará homenagem neste dia.
O transporte escolar também
foi lembrado por ele, onde foi
cobrado na escola onde trabalha. Ficou sabendo de aluno
que ficou para trás e que não é
culpa do motorista, pois com
poucos ônibus rodando eles
estão vindo abarrotados de
alunos, e esse que ficou para
trás estava no ônibus com 180
alunos!
E a Água também foi lembrada quando o vereador trouxe
uma garrafinha com um líquido
marrom, que ganhou de uma
pessoa lá na escola também.
E disse que precisa ser olhado
o porque disso pois as pessoas
estão reclamando muito.
Igualmente lembrada foi a
LUZ, que agora todos sabem
que é de responsabilidade da

Prefeitura, e que postes estão
sem lâmpadas e que ele não
sabe qual telefone que se pode
ligar para pedir a troca ou reparo nesses casos. A empresa
que ganhou a licitação já vai
receber e nada está sendo feito.
Renatinho também lembrou
que na conta de luz já está
sendo cobrado a taxa e ainda
assim, na sua rua mesmo está
com postes sem lâmpadas.
Neura que após ficar longe 2
reuniões por motivos de saúde,
retornou referendando sobre os
problemas com os alunos e as
matrículas que estão se perdendo por causa das faltas dos
alunos, devido ao transporte
público.
Pediu pela limpeza dos córregos e do Rio São Domingos,
pois o mau cheiro está insuportável. Além do que com
essas chuvas, junta muito lixo
e mosquito, mato e aí pode ser
que haja enchente.

Vereador Renatinho: Observou todos os discursos
anteriores e refletiu, que se
fosse olhar sua paixão pela
política ele faria um discurso
que incendiaria o coração
das pessoas e que agradaria
a seus ouvidos e a todos os
companheiros. Pois ele tem
muita coisa para mostrar que
ele cobrou antigamente, mas
olhando para o presente e futuro, ele prefere não falar pelo
emocional e sim o racional. Se
ofereceu como companheiro ao
prefeito para ajudar e agrupar
as pessoas e tentarem resolver
os problemas. Ficou irritado
com tanta fofoca e que isso
só afasta as pessoas, que na
verdade nem querem se afastar.
Disse que a política e o partido
e a cidade, são muito maiores
que a ideia de poucas pessoas,
e que é necessário UNIÃO.
Hoje o povo não quer saber
de fala da Tribuna, eles querem
é solução dos problemas!
“Eu não quero o mal do
Lúcio, mas eu tenho direito de
ser ouvido. O povo não quer
saber quem está errando, tudo
que acontece eles vão culpar
o Prefeito. Então é preciso
acertar as coisas.”

Vereador Saulo: Igualmente
ouviu a todos os discursos e
abreviou sua fala sendo objetivo. Elogiou a reunião interna
que foi feita com os vereadores,
para que a “roupa suja” seja
lavada entre eles, e não para o
público. Que esta Casa de Leis
é séria e tem projetos para serem
votados.
“Apesar de que a coisa má,
ela se espalhar e da ibope rapidamente, nós decidimos cortar
esse mal. Pois não queremos
que Lajinha seja conhecida pela
cidade da richa.”
Disse que é preciso transformar as ideias em atos favoráveis
ao desenvolvimento da cidade,
todos juntos.

Gustavo Magalhães: Aproveitou essa fala e pediu pra que
realmente isso seja feito, que a
receita eles já tem, e que quem
alimento o “bicho” são eles
mesmo e toda a cidade. Para que
a mudança ocorra eles precisam
tomar uma atitude e melhorar
essa cidade. Ele espera que mesmo que eles não vejam isso, mas
que eles comecem para que no
futuro a próxima geração colha
esses frutos de uma cidade mais
igualitária.

Mesa Diretora

por isso insistiram e esperaram
mais um pouco pela cotação do
pessoal da cidade. Agora que
conseguiu já darão andamento
e logo já estará tudo resolvido.
Sobre os ônibus foi feita a
licitação, só que 3 dessas pessoas estavam com documentos
inadequados, então não pode
contratar. Mas também já estão
resolvendo e logo estará tudo
certo.

Informou sobre as portarias
do SAAE, sobre a falta de documentos das pessoas de Lajinha
para o processo da Luz Pública e
sobre sua visita a Celise Laviola
e outras autoridade em Belo Horizonte em busca de melhorias
para cidade.
PROJETOS
Houve apenas um projeto esta
noite, de Resolução – Proposta
de Emenda a Lei Orgânica Mu-

Presidente Flávio finalizou:
Finalizou explicando as falas
que sobre as licitações, onde o
pessoal da prefeitura teve dificuldade em conseguir as 3 cotações na cidade para dar início,
pois ano passado teve que ser
de fora, e esse ano eles queriam
que quem ganhasse fosse daqui,

Agora em Lajinha!

Festas

nicipal - feito por Renatinho,
Neura e Paulo César, mas que
a pedido do mesmo foi feito
um pedido de vista e assim é
retirado pois viu-se que precisa
de revisão ainda.
Paulo César explicou que a
comissão se reuniu e que na
verdade o Projeto era pra estar
no Expediente e não na ordem
do dia, pois eles ainda tem que
se reunir e estudar a proposta.
E Renato informou que a
‘proposta não tem nada a ver’
com aquele projeto ali, pois ele
mesmo já pediu vista, pois o que
ele quis fazer é um ‘projeto que
tem a ver’ com o funcionalismo
público, e o Marcelo pediu para
se reunir e estudar com ele,
então ele não pode ser votado
como está.
A vista foi concedida pelo
presidente e foi retirado o projeto.
Houve também requerimentos nesta Sessão.
E o Presidente Flávio Elias
convocou a todos para a Sessão
Solene da próxima semana
em homenagem ao DIA DA
MULHER.
Extraordinária
Após encerrada esta sessão
houve uma pausa de 5 minutos
e em seguida teve a Sessão
Extraordinária, para votação
das contas do Prefeito Lúcio
de 2013.
E que foram aprovadas por
5 votos a 4. Os vereadores da
oposição votaram contra, pelo
fato das contas não terem ficado
o tempo necessário na Casa para
eles poderem analisar.
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Câmara de Manhuaçu recebe reivindicação de moradora do Bairro Nossa
Senhora Aparecida e aprova projetos, requerimentos e indicações

A

Câmara de Manhuaçu promoveu reunião ordinária
na noite desta quinta-feira,
05/03, presidida por Jorge Augusto
Pereira “Jorge do Ibéria’”, em que
aprovou um projeto de lei, diversos requerimentos e indicações.
O legislativo também recebeu
a visita da moradora do Bairro
Nossa Senhora Aparecida, Ercilia
Alves, que denunciou a falta de
médico no PSF da comunidade.
O Plano de Cargos e Salários dos
funcionários da Câmara que estava
na pauta para ser votado, teve pedido de vista por parte do Vereador
Rogério Filgueiras “Rogerinho”.
O projeto de lei aprovado autoriza o município de Manhuaçu
a conceder patrocínio ao atleta
Bruno Oliveira Rocha.
“Foi uma reunião bastante
tranqüila. Os requerimentos e as
indicações foram muito bem vindos, pois tratam de reivindicações
a fim de melhorar as condições
de vida dos moradores. Gostaria
de agradecer também a visita da
moradora do Bairro Nossa Senhora Aparecida, Dona Ercilia, que
apresentou o problema da falta de
médico na comunidade”, relatou.
A moradora do Bairro Nossa
Senhora Aparecida, Ercilia Alves,
foi até à tribuna do Legislativo e
pediu ajuda dos vereadores quanto
a falta de médico na comunidade.
“O Bairro Nossa Senhora Aparecida está sem médico. A saúde está
péssima. As crianças estão doentes, adultos também, mas não têm
como se tratar. Nossa alternativa é
ir para a portaria do pronto socorro,
pois vamos ao postinho e não tem
médico”, reivindicou.
REQUERIMENTOS: A Vereadora Aponísia dos Reis apresentou requerimento pedindo
a convocação do Secretário de
Administração para prestar esclarecimentos sobre o andamento
dos trabalhos de revisão do Plano
de Cargos e Sálarios dos servidores da Prefeitura de Manhuaçu.
“Gostaria que o nosso Secretário
de Administração viesse a esta
Casa e trouxesse informações a
respeito. Estou preocupada porque
não temos notícias”, solicitou.
Aponísia também parabenizou
a administração municipal pela
reforma da escola CAIC. “Nós que
somos da educação entendemos
que somente através da educação
é que podemos mudar o rumo
desta nação. Os problemas que
enfrentamos de drogas, prostituição e violência são reflexos de
uma sociedade que não investe na
educação. Gostaria de parabenizar
o Prefeito Nailton, a Secretária de
Educação Gelvânia, e todos os
funcionários que trabalharam na
reforma do CAIC e também os
funcionários da escola”, salientou.
O Vereador Juninho Linhares
apresentou requerimento solicitando ao secretário de saúde informações sobre as ambulâncias que

estão paradas no pátio da sede da
Secretaria de Saúde (SUS), esclarecendo se esses veículos estão em
funcionamento ou se há previsão
para que sejam consertados. “São
aproximadamente 14 veículos que
estão parados no pátio do antigo
SUS. Estou solicitando informações se estes carros têm condições de reparo, qual a solução do
secretário de saúde para resolver
este problema. Se os carros não
têm condições, faça leilão ou tome
outras decisões”, contou.
Linhares aproveitou a oportunidade e falou sobre o pedido ao
Deputado Estadual João Magalhães a fim de conseguir alternativas que visam a internação de
menores infratores de Manhuaçu
ou construção de um espaço para
acautelar os menores. “Estive em
Belo Horizonte no gabinete do
Deputado João Magalhães e apresentei várias situações do nosso
município, mas uma que está nos
preocupando é com relação aos
menores de nossa cidade que estão
trazendo intranqüilidade para toda
população, que estão assaltando a
mão armada. A polícia e a justiça
fazem o seu trabalho, mas não
podemos deixar acontecer do jeito
que está, pois os menores chegam
na delegacia, são ouvidos e são
liberados. O deputado se colocou
a disposição a fim de conseguir a
internação dos menores e às vezes
construirmos um local adequado
para estar acautelando os menores”, justificou.
O Vereador Anízio Gonçalves
apresentou requerimento pedindo
aos Secretários de Obras e de
Educação informações sobre o
patrolamento das estradas rurais
e manutenção e construção de
caixas de contenção onde for
preciso para melhorar o acesso
do transporte escolar e demais
usuários das estradas secundárias da zona rural deste Município. Requereu ao Secretário
de Obras informações sobre a
obra de abertura na Rua José
Tertuliano Hott, no local onde
passa um cano de captação de
água, Bairro Lajinha. Também
requereu aos Secretários de
Obras e Agricultura, Diretores
do SAMAL e SAAE, e Polícia
Ambiental informações sobre
a degradação ambiental através
de assoreamento que vem ocorrendo na Rua Tertuliano Hott,
no Bairro Lajinha, próximo ao
ponto de ônibus, proveniente
de entulho e lixo depositados
na margem e caixa do Rio Manhuaçu. “Pedi informações aos
responsáveis para explicar melhor estas questões”, comentou.
O Vereador Gilson César
apresentou requerimento ao
prefeito e secretário de saúde
solicitando informações sobre
o desaparecimento e falta de
castração de 28 gatos apreendidos na casa de Janete de Souza

Incentivar a prática esportiva e o bom rendimento
escolar: esta é a proposta do
Projeto Bom de Bola, Bom
na Escola, que está sendo
lançado pelo Departamento
M. de Esportes da Adm.
2013/2016 em Luisburgo. A
iniciativa, que conta também

com o apoio da Sec. M. de
Educação, atenderá crianças
e jovens da cidade e das
localidades rurais com até
dezesseis anos de idade.
Uma equipe da Prefeitura iniciou a divulgação
da novidade nas escolas de
todo o município. Nesta

Presidente Jorge do Ibéria

Brito e que foram levados para o
canil municipal.
O Vereador Fernando Lacerda
apresentou requerimento pedindo
ao Diretor do SAAE cópia do processo administrativo ou sindicância instaurada contra o servidor da
autarquia, Nílton César de Cristo.
Fernando Lacerda também
requereu ao prefeito e secretário
de planejamento informações se
há estudos para reativar o convênio de fiscalização do CREA no
município.
O Vereador Maurício Júnior
requereu ao prefeito informações
acerca da lista de precatórios entre
os anos de 2013 e 2014 e empenhos de pagamento.
Ao final de reunião o Vereador
Maurício Júnior também falou
sobre a situação dos banheiros
públicos e também sobre investimentos no município, alegando
que a prefeitura está pagando
precatórios, mas não está fazendo
investimentos.
MOÇÕES

Ercilia Alves, que denunciou a falta de médico no
PSF da comunidade.

João Gonçalves Linhares Júnior,
Fernando Lacerda e Hélio Ferreira
Moção de Pesar pelo falecimento do Sr. Waters Andrade Júnior,
em 23/02/2015.
João Gonçalves Linhares Júnior
À manifestação dos Promotores
de Justiça da Comarca de Manhuaçu em repúdio ao atentado sofrido
pelo Promotor de Justiça de Monte
Carmelo, Marcus Vinícius Ribeiro.
Fernando Gonçalves Lacerda
Moção de Congratulações aos
Policiais da 6ª Delegacia Regional
de Polícia Civil e do 11º Batalhão
de Polícia Militar de Manhuaçu,
pelo trabalho eficiente realizado
de identificação e prisão dos
autores, além de terem recuperado a arma de fogo furtada na
residência do Oficial de Justiça
- Delegado do Sindojus, Sr.
Jackson Souza Amaral, Comarca
de Manhuaçu.
Gilson César
Ao Deputado Estadual João
Magalhães e ao Hospital João
XXIII pela atenção e cuidados
prestados ao Vereador Francisco de Assis Dutra, em Belo
Horizonte.
INDICAÇÕES
Gílson César da Costa e Jorge
do Ibéria
Reivindicam a reforma do
prédio da Creche Tia Nilda, em
Vilanova.
João Gonçalves Linhares
Júnior
Solicita a colocação de quebra-mola ou faixa de pedestres
em frente à Creche do Bairro
Matinha, situada na Rua Palmeiras.
Reivindica reparos no calçamento irregular na Rua Francisco Garcia Barbosa, Bairro Colina

Luisburgo lança Projeto Bom de Bola, Bom na Escola
visita, os alunos têm acesso
a uma ficha de inscrição para
preenchimento em casa e,
posteriormente, entregues na
instituição de ensino.
As inscrições estão abertas. Pais e responsáveis
interessados em inscrever os
adolescentes devem procu-

rar a Prefeitura ou as escolas
para mais informações (tel.
33 3378 7000).
A escolinha de futebol será
oferecida gratuitamente para
os participantes do projeto,
com a condição de que estes
adolescentes tenham boas
notas em sala de aula. As

atividades do Bom de Bola,
Bom na Escola estão programadas para acontecer em
total sintonia com os horários
de aula, beneficiando aos alunos e valorizando o Esporte
em Luisburgo.
(Ass. de Comunicação Adm. 2013/2016)

Indica o asfaltamento da valeta
na Rua Duarte Peixoto, em frente
ao consultório do Dr. Jorge Chequer, Bairro Coqueiro.
Juarez Cleres Elói
Indica a limpeza com roçamento e retira de entulho na estrada
Antônio Pereira Neto, entre a BR116 e Sacramento.
Solicita o patrolamento da estrada de Palmeiras a Sacramento.
Indica a colocação de alambrado e construção de vestiário no
campo de futebol de Sacramento.
Hélio Ferreira
Reivindica a reforma do corrimão do escadaria do Bairro
Petrina.
Solicita o asfaltamento das valetas que foram feitas na Rua São
José, em Vila Formosa.
Hélio Ferreira e Rogério Filgueiras Gomes
Indica o cascalhamento da estrada do Córrego Rozal, Distrito
de Ponte do Silva.
Jânio Garcia Mendes
Solicita melhorias visuais, como
plantio de flores, árvores e equipamentos adequados destinados
à jardinagem no canteiro das BRs
116 e 262, entre a propriedade do
Sr. José Fialho até o trevo do posto
Barrigão, em Realeza.
Solicita ao Prefeito juntamente
com a Secretaria de Obras para que
seja trocado o calçamento das ruas
que possuem paralelepípedos por
bloquetes sextavados, por possuírem maior resistência para suportar
trafego de carretas pesadas, no
distrito de Realeza.
Solicita o entendimento entre o
Executivo Municipal e o Governo do Estado com o objetivo de
instalar um ponto de apoio fixo e
permanente do Corpo de Bombeiros no Distrito de Realeza.
Rogério Filgueiras Gomes
Solicita a colocação de iluminação no cemitério municipal.
Solicita a revitalização com a
coleta da rede de esgoto e construção de pista de cliclovia no ribeirão
que liga a Avenida Melo Viana até
o Bairro Matinha, sendo o projeto
aprovado por um arquiteto e um
paisagista.
Solicita a construção de um
novo terminal rodoviário na Cidade.
Aponísia dos Reis
Solicita a construção de vestiário e colocação de alambrado no
campo de futebol de Bom Jesus.
Indica a aquisição de uma área
no entorno da E.M. Ivo Mendes,
Córrego Boa Vista, distrito de
Santo Amaro de Minas.
Reivindica a pavimentação na
Rua Nilo Joaquim do Carmo, em
Santo Amaro.
Anízio Gonçalves de Souza
Indica o patrolamento da estrada
de acesso de transporte escolar do
Córrego do Barreiro.
Solicita o patrolamento da estrada de acesso de transporte escolar
do Córrego do Bálsamo.

10 de março / 2015

acesse: www.jm1.com.br

7

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

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA - PORTARIA S.E.M.A.F Nº 7, DE 3.3.15. Prorroga prazo fixado pela portaria 3/2014 e dá outras providências. CINTHYA DE CARVALHO
SAAR, Secretaria Municipal de Administração e Finanças, nos termos do que dispõe o art. 47
da LOM e Decreto Municipal nº 342, de 12.8.2014, resolve: Art. 1º O prazo para conclusão do
processo administrativo instaurado pela Portaria 2/2014 e alterado pela portaria 3/2014 e 5/14,
fica prorrogado até o dia 15/6/2015. Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. CONCEIÇÃO DE IPANEMA, 3.3.15.
Cinthya de Carvalho Saar, SEMAF (Secretaria Municipal de Administração e Finanças)
MUNICIPIO DE COCEIÇÃO DE IPANEMA – termo aditivo de contrato
contrato administrativo PA: 0044-0004-0019/2014 PLC:0019/2014 CONTRATANTE MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA CNPJ 18.334.300/0001-72 CONTRATADA RICARDO GRIPP ENGENHARIA LTDA CNPJ: 07.596.718/0001-31, a clausula de numero 5.1, o contrato poderá ser prorrogado somente por meio de termo aditivo, fica prorrogado ate a data 20/03/2015,as
demais clausulas do contrato principal permanecem inalteradas dotação orçamentaria de
acordo com edital Conceição de Ipanema WILLFRIED SAAR prefeito municipal 05/03/2014
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA - Decreto Municipal nº 369, de 24.2.15. Autoriza continuidade de obras de forma direta e dá outras providências. O Prefeito Municipal de
Conceição de Ipanema (MG), no uso de suas atribuições legais, etc. e CONSIDERANDO as
dificuldades encontradas a partir da conduta da empresa JB PROENÇA CONSTRUÇÕES E
COMERCIO LTDAM CNPJ 03434650/0001-33 no âmbito do TC de compromisso nº 276/2012,
do Ministério da Integração Nacional, e considerando ainda o pedido realizado no âmbito da
SEMOS (Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos), decreta: Art. 1º Fica autorizada a
continuidade das obras iniciadas no âmbito do TC de compromisso nº 276/2012, do Ministério da
Integração Nacional diretamente pela administração municipal a fim de serem concluídas para
serem entregues à população. Art. 2º Cabe à SEMOS (Secretaria Municipal de Obras e Serviços
Públicos) e ao Serviço de Engenharia do Município de Conceição de Ipanema fazer os levantamentos necessários a um plano de continuidade tendo em vista o plano de trabalho aprovado
e as etapas concluídas pela empresa antecessora. Art. 3º Fica a SEMOS (Secretaria Municipal
de Obras e Serviços Públicos) em ação conjunta com a SEMAF (Secretaria Municipal de Administração e Finanças) e os departamentos próprios autorizados a implementar as condições
necessárias ao prosseguimento das obras. Art. 4º Fica, ainda, o Departamento de Recursos
Humanos, autorizado a preparar projetos de lei de contratação temporária para o atendimento
desta demanda administrativa, ficando vedado o uso de serviços do quadro permanente da Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema nas mencionadas obras. Art. 5º Este decreto entra
em vigor na data de sua publicação. Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário. Gabinete
do Prefeito, 24.2.2015. Wilfried Saar, Prefeito do Município de Conceição de Ipanema; Cinthia
de Carvalho Saar, SEMAF (Secretaria Municipal de Administração e Finanças). Marcelino do
Nascimento Braum, SEMOS (Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos).

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, 10 de março de 2015.
João Martins da Silva Júnior
Presidente

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA - PORTARIA S.E.M.A.F Nº 8, DE 3.3.15. Prorroga prazo fixado pela portaria 4/2014 e dá outras providências. CINTHYA DE CARVALHO SAAR,
Secretaria Municipal de Administração e Finanças, nos termos do que dispõe o art. 47 da LOM
e Decreto Municipal nº 342, de 12.8.2014, resolve: Art. 1º O prazo para conclusão do processo
administrativo instaurado pela Portaria 1/2014 e alterado pelas portarias 4/2014 e 6/14 fica prorrogado até o dia 15/6/2015. Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. Art.
4º Revogam-se as disposições em contrário. CONCEIÇÃO DE IPANEMA, 3.3.15. Cinthya de
Carvalho Saar, SEMAF (Secretaria Municipal de Administração e Finanças)

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA
E ESGOTO DE LAJINHA
Autarquia Municipal – Criada pela Lei nº 505/1979
Avenida Presidente Vargas Nº 308 -Centro- Lajinha - MG - CEP.36.980.000
CNPJ: 21.073.101/0001-62 - Inscrição Estadual: 377773613.00-00
saaelajinha@bol.com.br - Fone/Fax: (33) 3344-1100

PORTARIA Nº 020/2015
INSTAURA PROCESSSO ADMINISTRATIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Diretor do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Lajinha, Estado de
Minas Gerais, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei,
Considerando que a Servidora JOSYANE JESUS DOS REIS, teve sua licença sem vencimentos
cassada por meio da Portaria n. 010/2015;
Considerando que mesmo após regularmente cientificada manteve-se inerte;
Considerando que em segundo momento foi a servidora notificada por meio de Publicação em
jornal de circulação no âmbito do município.
Considerando que a conduta da servidora indica o cometimento de falta grave, por abandono do
serviço.
Considerando os princípios que norteiam a administração pública de legalidade, moralidade e
impessoalidade;
RESOLVE:
Art. 1º - Fica instaurado o Processo Administrativo para apuração de possível cometimento de
falta grave por abandono de emprego perpetrado pela servidora JOSYANE JESUS DOS REIS,
ocupante do cargo de auxiliar de administração.
Art. 2º - Nos termos e forma da Lei, ficam nomeados os funcionários: AGNALDO BERGAMIM,
FRANCISCO ADRIANO DA SILVA E FÁBIO JOSÉ FONSECA para compor a Comissão Processante.
Art. 3º - Para presidir a Comissão Processante, como Autoridade Processante, fica designado
funcionário AGNALDO BERGAMIM, que deverá indicar um membro para secretariar os trabalhos.
Art. 4º - Para a realização do Processo Administrativo, fica fixado o prazo de 90 dias para conclusão.
Art. 5º - Revogadas as disposições em contrário, esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
Registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Lajinha-MG, 27 de fevereiro de 2015.
ANTONIO SATHLER BRETAS
DIRETOR DO SAAE
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CANTINHO DE FÉ
por

Citações
Citações
Sábias
Sábias
O que é um amigo?
Uma única alma
habitando dois
corpos.
Aristóteles
Até que o sol não
brilhe, acendamos
uma vela na escuridão.
Confúcio
De todos os animais selvagens,
o homem jovem é
o mais difícil de
domar.
Platão
A diferença entre o inteligente e
o sábio, é que o
sábio pensa a longo
prazo.
Rui Barbosa
Eu continuo sendo
apenas um palhaço,
o que já me coloca
em nível bem mais
alto do que o de
qualquer político.
Charles Chaplin

Pr. João Soares
da Fonseca

Tratar a condição de pré-diabetes pode
evitar o desenvolvimento da doença

S

e você está acima do peso, tem
mais de 40 anos de idade e alguém
de sua família tem diabetes, fique
atento, pois são grandes as chances de
você estar começando a desenvolver
essa doença.
De acordo com estimativas da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD),
mais de 35 milhões de brasileiros devem ter pré-diabetes, sendo que aproximadamente 25% se tornarão diabéticos
nos próximos três a cinco anos.
O pré-diabetes é uma condição de
risco aumentado para o desenvolvimento do diabetes tipo 2 — doença que
acomete principalmente adultos, causada geralmente por excesso de peso e má
alimentação, e não costuma exigir o uso
de insulina para seu controle cotidiano.
São consideradas pré-diabéticas ainda as
pessoas com taxas de açúcar no sangue
um pouco acima do normal (veja ao
lado os diferentes padrões glicêmicos),
que têm pais portadores de diabetes ou
gêmeos univitelinos de diabéticos.
“É preciso ficar muito atento, pois
metade das pessoas que têm pré-diabetes não sabe, pois essa fase da doença
geralmente não causa sintomas”,
alerta o dr. Antonio Roberto Chacra, endocrinolo-

Fonte: Dr. Antonio
Roberto Chacra,
endocrinologista
no Sírio-Libanês e
professor da Universidade Federal
de São Paulo

Há sempre alguma
loucura no amor.
Mas há sempre um
pouco de razão na
loucura. Friedrich
Nietzsche
Tornar o simples
em complicado é
fácil. Tornar o complicado em simples
é criatividade.
Charles Mingus
A mente que se
abre a uma nova
idéia jamais voltará ao seu tamanho
original. Albert
Einstein
Há mais pessoas
que desistem do
que pessoas que
fracassam. Henry
Ford

gista no Sírio-Libanês e professor da
Universidade Federal de São Paulo.
Diversos estudos científicos mostram
que, quando a condição não é tratada,
50% das pessoas com pré-diabetes desenvolverão a doença e suas possíveis
complicações, como alterações na circulação sanguínea, problemas coronarianos, comprometimento do funcionamento renal, ocular e dos nervos.
No entanto, diferentemente do diabetes, o pré-diabetes pode ser revertido na
maioria dos casos apenas com a perda
de peso, baseada na prática de exercícios físicos e em dieta equilibrada. “Em
casos de pessoas que já estão no peso
ideal e são praticantes regulares de exercício, pode ser indicado um tratamento
farmacológico”, informa o dr. Chacra.
Os medicamentos à base de metformina, indicados também para pacientes com o diabetes já estabelecido, são
os mais usados para o tratamento do
pré-diabetes. De uso oral, esses medicamentos são vendidos a preços baixos no
Brasil por meio do programa Farmácia
Popular do Ministério da Saúde.
A SBD estima que mudar o estilo de
vida com uma alimentação adequada e a
prática de exercícios físicos, consequentemente perdendo peso, é capaz de reduzir o risco para o diabetes em até 40%, enquanto que o uso de medicamentos pode
reduzi-lo em cerca de 20%.

jsfonseca@pibrj.org.br

O Pai Nosso (9)
Mas Livra-nos do Mal

Na oração modelo, Jesus diz que devemos pedir
a Deus que nos livre do mal. As promessas do Senhor apontam não apenas para um livramento único mas para experiências múltiplas de livramentos
também diversos. Os filhos de Jacó, servo de Deus,
foram escravos no Egito por mais de quatro séculos.
Durante a maior parte desse tempo, “continuavam
gemendo debaixo da escravidão” (Êx 2.23a). Não
pegaram em armas para se rebelar contra Faraó.
Apelaram, antes, para uma arma muito mais poderosa, que é a oração. Diz a Bíblia: “Então clamaram, e
o seu clamor por causa da escravidão subiu a Deus.
24 Ouvindo os gemidos deles, Deus lembrou-se da
sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. 25
E Deus olhou para os israelitas e viu a condição em
que se encontravam” (Êx 2.23b-25).
Em resposta aos seus clamores, Deus diz a Moisés na experiência da sarça ardente: “...Tenho visto
a opressão sobre o meu povo, que está no Egito,
e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus
opressores; conheço os seus sofrimentos. Eu desci
para livrá-lo dos egípcios” (Êx 3.7-8a).
É tentador confiarmos nos recursos das nossas
mãos, do nosso sobrenome, da nossa criação, do
nosso dinheiro, das nossas armas. Esquecemos que
“O cavalo é falsa esperança de vitória; não pode
livrar ninguém com sua grande força” (Sl 33.17).
A experiência do salmista já o ensinara que “O
anjo do SENHOR acampa ao redor dos que o temem e os livra” (Sl 34.7). Não nos é dito de que
tipo de mal somos livrados especificamente. O que
nos leva a crer, e a experiência o confirma, que o
Senhor nos livra do mal físico, do mal moral e,
sobretudo, do mal espiritual.
Os livramentos recebidos são tantos, que o salmista não se esquece de agradecê-los a Deus: “Tu
és o meu esconderijo e me preservas da angústia;
tu me cercas com alegres cânticos de livramento”
(Sl 32.7). A cada livramento, não se esqueça de
louvar a Deus!

Ovo de Páscoa
caseiro trufado
INGREDIENTES
500 gramas de chocolate ao leite
Uma lata de leite condensado
Uma caixinha de creme de leite
Uma caixinha de morangos frescos
MODO DE PREPARO
Recheio: corte os morangos em pedacinhos e reserve. Coloque o leite moça e
creme de leite em uma panela e mexa em
fogo baixo até que vire um creme bem homogêneo. Logo em seguida acrescente os
morangos picados e reserve.
Ovo: corte todo o chocolate e derreta
em banho-maria, em seguida, despeje nas
fôrmas e coloque na geladeira por cinco
minutos. Depois passe outra camada de

chocolate e coloque na geladeira mais uma
vez.
Montagem: retire da geladeira as fôrmas com os ovos e recheie-os com o creme
de morango, em seguida tampe com uma
camada fina de chocolate somente para cobrir o recheio. Depois quando esfriar desenforme e cole os ovos com o chocolate
derretido.

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE
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Fazendeiro e funcionário público são
assassinados em emboscada em Conselheiro Pena
Dentro do carro havia cerca de R$ 165 mil em espécie
e cheques, mas nada foi levado pelos criminosos

A população de Conselheiro Pena, recebeu uma
triste notícia de um duplo
assassinato na manhã de
quarta-feira, 4 de março. O
empresário Adalberto Ramos
Prado, conhecido como Beto
Vasconcelos e seu amigo
Joaquim José Godim, “Mamão”, foram vítimas de uma
emboscada na sua propriedade no Córrego da Virgulina,
distrito de Barra do Cuieté.
A polícia procura três homens suspeitos da execução
de um fazendeiro e de um
funcionário público na tarde
de quarta-feira, 4 de março,
no município de Conselheiro
Pena, no Vale do Rio Doce.
De acordo com informações da Polícia Militar (PM),
as vítimas foram surpreendidas quando saíam de uma
fazenda no Córrego Virgulina. Adalberto Ramos Prado,
de 47 anos, conhecido como
Beto Vasconcelos, morreu
ao volante do veículo ao ser
atingido por tiros calibre
12, no rosto. Joaquim José

Godim, de 57 anos, conhecido como Joaquim Mamão,
estava fora do carro para
abrir a porteira e também foi
baleado várias vezes.
Ainda segundo a PM, dentro do carro de Adalberto
Ramos havia R$ 32.550,00
em dinheiro, R$ 132.607,50
em cheques e dois revólveres
calibre 38, mas nada foi le-

vado pelos criminosos. Dois
funcionários que trabalhavam perto do local do crime
conseguiram fugir correndo
pelo mato.
O vaqueiro da fazenda,
conseguiu fugir do local até
uma fazenda próxima e pedir
ajuda. A Polícia Militar de
Conselheiro Pena, Tumiritinga, Galileia e Governador

Manhuaçu/MG. A Polícia
Civil investiga as circunstâncias da morte do adolescente
Gebertton Messias Gomes,
conhecido como Gebinho,
de 13 anos, já que várias
versões foram dadas para o
caso. O garoto morreu na
noite de terça-feira (03), num
acidente na Escola Estadual
de Manhuaçu, antigo Polivalente.
Gebertton era estudante
do turno da tarde na escola.
Teria chegado lá, por volta de
20h40, para encontrar com
a namorada, que estuda no
período noturno. Segundo
as primeiras informações, e
também como foi informado
numa nota à imprensa divulgada pela direção da escola,
ele teria entrado pulando
o muro, no momento que
tentava retornar para a rua,
acabou caindo e morrendo.
Segundo a estudante Roberta da Silva Pimentel, de
16 anos, não foi assim que
o fato ocorreu. Ela estava
com Gebinho e afirma que
ele teria entrado pelo portão
da escola. “Nós estávamos
conversando, ele já estava na
escola, quando bateu o sinal
para o recreio. Os meninos,

que estavam com ele, gritou
que o diretor vinha, pois não
é permitido que alunos que
estudem em outros períodos,
fiquem na escola. Quando o
diretor disse que chamaria a
Polícia, ele, juntamente com
os outros meninos, apavoraram e saíram correndo. Ele
acabou escorregando e batendo a cabeça. Eu só escutei
os gritos de que alguém tinha
caído e desmaiado. Eu fui
correndo para ver e era ele.
Na hora, eu liguei para a mãe
dele e acionamos o Corpo
de Bombeiros, que demorou
cerca de 30 minutos para
chegar. Eu e a professora
fizemos massagem e tentamos chamá-lo, depois que
eu chamei por ele três vezes,
ele fechou o olho e morreu”,
contou emocionada a amiga.
A necropsia confirmou que
o jovem fraturou a coluna,
teve traumatismo craniano e
hemorragia interna.
O pai de Gebertton, Carlos
Gomes, tenta entender o que
aconteceu. “Quando eu recebi o recado, de que ele estava
caído no colégio, chegamos
eu e a mãe dele lá junto
com o Corpo de Bombeiros.
Várias amigas dele disseram

que ele não havia pulado o
muro, que ele entrou pelo
portão e estava sentado conversando com os amigos.
Nisso, alguém gritou que o
diretor iria tirá-los de lá. Ele
acabou correndo e caindo,
escorregando na lama. Pelo
laudo da perícia, um simples
tombo não teria machucado
tanto, acredito eu. Eu não
sei o que aconteceu, mas eu
quero saber. A Polícia esteve
aqui hoje e já conversamos.
Os alunos dizem que ele saiu
correndo, mas ninguém diz o
que aconteceu mesmo”, destaca o pai, que aguarda ainda
o resultado do inquérito da
Polícia Civil.
Uma reunião entre Polícia
Militar, Superintendência
Regional de Ensino e direção
da escola ocorreu na manhã
de quarta-feira, quando divulgaram uma nota informativa. Segundo o capitão
da Polícia Militar, Agnaldo
Schuab, houve várias versões
para o fato e não se pode
afirmar nada até o momento. “Nós não podemos, até
o momento, afirmar se ele
caiu de cima do muro ou se
ele caiu quando estava dentro
do colégio. As informações

Adalberto Ramos Prado, de 47 anos, e Joaquim José Godim,
de 57, foram surpreendidos quando saíam de uma fazenda no
Córrego Virgulina – Foto: Fabiana Hipolito / Informe Leste

Valadares estão fazendo buscas na região para encontrar
os suspeitos.
O assunto tomou conta nas
ruas de Conselheiro Pena,
deixando todos atônitos com
o acontecido.
Beto Vasconcelos e Joaquim José Godim deixa
esposa e filhos.

Raquel Caldas, filha de Joaquim Godim, usou sua página social para se expressar:
“É meu pai!
Tanto que agente falava
com o Senhor
Pai afasta dessa pessoa
Mas vc nao ouviu agente
Vc morreu de graça..
Te amo tanto

So Deus sabe como esta
sendo dificil.
Nunca mas vou te ver
Eternas saudadessss”

são variadas, tem pessoas
que falar uma coisa, outras
dão outra versão. Nós vamos
aguardar o encerramento do
inquérito policial, que fica a
cargo da Polícia Civil. O importante é frisar que a Polícia
Militar se solidariza com
a família e estamos dando
apoio a eles e à escola”.
Segundo o capitão, a escola já registrou outras ocorrências desse tipo, sendo
muito comum adolescentes
pularem o muro do colégio.
“Já é uma prática nessa escola de alguns adolescentes
entrarem lá pulando o muro.
Antes era uma cerca e era
uma reivindicação antiga

da PM com a Escola para se
construir o muro, que ainda
está em fase de término a
obra. Na maioria dos casos em que isso ocorre são
alunos da escola, porém de
outro turno, que acabam
invadindo a escola, alegando
que vão para praticar esporte
ou para namorar. É um problema grave que a escola
vive e a PM está para poder
ajudá-los”, ressaltou.
Antes do acidente, a PM
já havia intensificado o patrulhamento às escolas, com
o lançamento do serviço de
patrulha escolar, justamente
para poder atender esse tipo
de ocorrência.
Outros menores pulando
o muro: Durante a reunião,
dois alunos, do período do
noturno da escola, foram flagrados pela Polícia Militar,
pulando o muro da escola,
na mesma situação que informações apontam como
teria ocorrido a morte de
Gebinho. “A Polícia Militar
estava no local fazendo o
atendimento, quando esses dois adolescentes foram
vistos pulando o mesmo
muro, onde ontem tivemos
uma vítima. Eles foram con-

duzidos para a Delegacia
por estarem invadindo um
terreno público. Nós pedimos aos pais que também
acompanhem a vida de seus
filhos, que eles saibam o que
os filhos estão fazendo na rua
e também na escola”, pediu
o capitão.
O GEBINHO: O enterro
de Gebertton foi às 17h
de quarta. Tristeza tomou
conta da rua onde morava
a família. Uma verdadeira
multidão se aglomerou para
dar o adeus ao jovem.
Com os olhos marejados,
seu pai dizia à reportagem:
“a família toda está sofrendo
muito, ele era um menino
alegre, extrovertido, brincalhão, que gostava de ir
para roça, andar de cavalo,
jogar bola. Agora, não temos
mais ele”.
Gebinho era filho da atual
mulher de Carlos Gomes,
conhecido como Carlinhos
ratinho.
Carlos relata que quando
se casou com a mãe de Gebinho ele tinha apenas um
ano. “Ele é meu filho de
coração, de alma, de tudo”,
comove-se o pai.
Polícia e Cia

A família do fazendeiro
não informou aos militares se
ele vinha sofrendo ameaças.
Informe Leste

Caso Gebinho: versões diferentes para o acidente
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ENTRETENIMENTO

PEIXES – DE 20/2 A 20/3: Algumas situações de
vida, sobretudo às relacionadas ao cumprimento de responsabilidades são inevitáveis. É preciso maturidade e
determinação para entender o que pode ser feito e o que
terá de ser descartado. A vida é um aprendizado, porém
alguns vêm com a dor da transformação. Evite ser arrogante.
SAÚDE: apesar de o trânsito de Júpiter na casa da saúde, há vigor e resistência no lado físico. Bem, mas é preciso ter tranquilidade e paz espiritual
para tentar achar o equilíbrio entre tantas ideias e pequenas pendências a
serem resolvidas.

Mala Mem
Em uma escola do interior a professora
pergunta aos alunos:
- Pedrinho, do que você tem mais
medo no mundo?
- Da Mula-sem-cabeça, fessora!
- Mas Pedrinho… A Mula-sem-cabeça
não existe! E você, Mariazinha? Do que
tem mais medo?
- Ai, fessora! – disse Mariazinha, aflita
– Eu morro de medo do Saci-Pererê!
- Mariazinha… O Saci-Pererê também não existe… Vocês não precisam ter
medo dessas coisas… São apenas lendas… Joãozinho, fala para classe: do que
você tem mais medo?
- Ai, tia…Eu tenho medo do Mala Mem!!!
- Mala Mem? – pergunta a professora, abismada – Quem é esse tal de Mala
Mem, menino?
- Olha, quem é eu não sei, mas todos
os dias, antes de dormir, minha mãe pede
a Deus: “Não nos deixe cair em tentação,
mas livrai-nos do Mala Mem!”
Advogado e cliente

ÁRIES – DE 21/3 A 20/4: Com o Sol brilhando em Aquário, inevitavelmente
interfere em sua expressão profissional, criatividade e até em competições
variadas. Não é que vai se ganhar todas, mas a questão é que há uma energia
forte de competição, ação e determinação para conquistar novos terrenos.
SAÚDE: a princípio há boa resistência física, até mesmo para aquelas
pessoas que por acaso estão acometidas de alguma virose diante do clima,
há condições de se recuperar bem nesses próximos 8 dias. Precauções
físicas e mentais a partir da entrada do Sol em Peixes no dia 19 de fevereiro.
TOURO – DE 21/4 A 20/5: Inevitavelmente alguns desafios podem ser
estimulantes para seguir em frente, por mais que queira não se meter em
confusões ou contrariar interesses. O mais importante é que definições de
planos e vontade de resolver pendências estão na ordem do dia, apesar de
novas missões e responsabilidades.
SAÚDE: sempre é bom lutar por qualidade de vida e, para isso, se esquivar
um pouco do estresse e de quem causa os famosos perrengues. Questões
emocionais podem vir à tona, então é bom cuidar para equilibrar ações,
mente e corpo. É difícil, porém, não impossível.
GÊMEOS – DE 21/5 A 20/6: Os geminianos devem procurar se aprimorar
ou pelo menos iniciar uma busca para a capacitação ou aperfeiçoamento.
Há vontade de buscar alternativas para o trabalho e ânimo para a vida mais
privada. Procure desenvolver tarefas com desenvoltura e excelência para
mostrar ao que veio.
SAÚDE: é bom procurar estabelecer dias para dar uma parada maior nas
atividades, pois pode acontecer de o organismo necessitar de uma pausa
básica para se recompor. Cuidados com a garganta e vias aéreas. Não está
fora de cogitação, estados febris, sobretudo em crianças.

sete erros

CÂNCER – DE 21/6 A 22/7: É preciso estar predisposto a enfrentar pequenos desafios oriundos de questões relacionadas ao passado. Calma, é preciso
ter diplomacia agora e entender o problema de forma ampla antes de decidir.
Preste atenção na intuição e nas opiniões de pessoas mais experientes.
SAÚDE: sempre é bom entender os limites do corpo, seja fazendo exercícios físicos e até na vida sedentária, ou seja, não é bom só ficar parado. É
preciso se mexer, mas sempre com respeito ao próprio corpo. Os cuidados
devem ser com as juntas e com possíveis inflamações nos tendões.

No dia do julgamento, o réu faz uma
proposta ao seu advogado:
-Vamos combinar o seguinte: Se eu pegar 5 anos, te pago 2 mil reais, se eu pegar
3 anos lhe pago quatro mil e se eu pegar somente um ano lhe dou dez mil, concorda?
-Com certeza! Estamos combinados.
Na manhã seguinte, o advogado vai visitar o cliente na prisão.
-Eu consegui que você pegasse um
ano, portanto você me deve dez mil! E
olhe que tivemos sorte, pois eles queriam
absolvê-lo!

LEÃO – DE 23/7 A 22/8: A sensação de competição também está no ar.
Cuidado para não machucar alguém que goste com palavras fora da hora.
Momentos reflexivos com Marte e Vênus em Peixes podem ocasionar boas
ideias criativas. É importante cativar as pessoas, pois cada uma tem uma
importância singular.
SAÚDE: chegou o momento de você realmente dar atenção especial à
saúde. Se por acaso fortes emoções aparecerem diante de questões do
passado ou de sentimentos represados, é bom evitar fugas e excessos que
podem colocar em risco órgãos como o fígado, estômago etc.

Quem é mais rápido?

VIRGEM – DE 23/8 A 22/9: Nem se espante se surgirem oportunidades
para desenvolver novos projetos ou entrar em uma nova frente de trabalho
e aparecerem dúvidas por qual caminho percorrer. Aproveite para colocar
em ordem pagamentos e burocracias, porém leia bem as letrinhas antes de
assinar qualquer documento.
SAÚDE: ansiedades e até irritações com coisinhas do cotidiano podem
fazer perder a paciência. E você sabe muito bem que logo tudo fica bem,
então para que se irritar? Pois bem, quando o leite derramar só resta enxugar,
não é? Por isso bola pra frente, minha gente!

Estavam em um táxi no Rio de Janeiro 3 políticos muito mentirosos indo
para um hotel: um americano, um francês e um italiano.
No caminho o americano querendo levar vantagem disse:
- A estátua da liberdade ficou pronta
em 1 mês!
O francês que não era bobo:
- E a torre Eifel, que ficou pronta em
2 semanas!
O italiano não deixou por menos:
- A torre de Pizza ficou pronta em 4 dias!
No momento em que eles passam pelo
Maracanã e pergunta para o motorista o
que é aquela coisa gigantesca e ele que
estava atento a conversa dos três, respondeu:
- Não sei, passei de manhã não estava aí.

LIBRA – DE 23/9 A 22/10: O momento nesta semana estará bem legal e
propenso a mais liberdade e, quem sabe, um espírito mais alegre. A vida é
emocionante e agora você está dominada por uma espécie de energia que
deseja mais independência e alegria. Por que não? Só mais um detalhe: não
descarte por completo a intuição. Sorte!
SAÚDE: algumas dores de cabeça e até as famosas enxaquecas podem
causar atrasos. Calma, de uma forma geral até que a saúde está equilibrada, mas sempre é bom alguns cuidados com a pele e os excessos de sol
e automedicação.
ESCORPIÃO – DE 23/10 A 21/11: Sempre é bom ter objetivos a cumprir;
o pior seria se não tivesse um objetivo de vida e sequer pequenas metas a
serem alcançadas. Com o Sol em Aquário, questões familiares e mudanças
nessa área vão requerer pensar e repensar. Só que agora, a posição de Marte
favorece ações, inclusive olhos mais atraentes de pessoas para se relacionar.
SAÚDE: a Lua Minguante em Escorpião no dia 12, apesar de pouco tempo,
oportunizará aos nobres escorpianos algo fantástico – a auto cura. Explicando: aproveite para meditar, pensar positivamente, reforçar o encontro com
Deus e se livrar de mazelas no organismo, limpar o organismo e a mente.

Prevenido
O Piauiense foi ao Rio tentar a vida. Desavisado, entrou na linha férrea e foi andando, até ser atropelado por um trem. Foi
parar no hospital, foi tratado e recebeu alta.
Só que ficou um pouco traumatizado com
o ocorrido.Acabou preso num Shopping
Center, acusado de destruir um Ferrorama,
enquanto berrava: - Essa desgraça a gente
tem que matar de pequeno!
Mineiro
Um caipira foi visitar o compadre e tendo
intimidade, entrou na casa sem bater. O
compadre estava sentado num sofá assistindo televisão. O caipira então cumprimenta : Oi cumpadre, firme? O compadre
responde: Nada sô, futebor...

HORÓSCOPO
Astrológica por Claudia Vannini

CURIOSIDADES
TECNOLOGIA - Fita adesiva
pode substituir CDs no futuro. Assim
como os disquetes foram deixados de
lado quando os CD-ROMs invadiram
o mercado da informática, os discos
prateados correm sérios riscos de
serem aposentados. A ameaça, que
mais parece uma gozação, vem do
experimento de cientistas alemães,
que conseguiram armazenar dez gigabytes de dados em um rolo de fita
adesiva comum, usando tecnologia
laser. As camadas da fita são gravadas com um laser de alta precisão
que deixa hologramas constituídos de
pequenos pontos, onde são gravadas
as informações. Para o alívio dos
modernos Compact Discs, a tecnolo-

gia ainda levará alguns anos para ser
aperfeiçoada.
FRIO - Roupas não aquecem nosso
corpo. Não há dúvida que você esquenta quando está embaixo de um
cobertor, porém o calor é na verdade
produzido pelo seu próprio corpo, que
precisa manter-se aquecido internamente em 36°. As roupas grossas de
inverno e os cobertores apenas impedem que o calor se esvaia, mantendoo junto ao corpo por mais tempo.
Justamente por sermos produtores de
calor, e as roupas não, em riscos de
hipotermia é aconselhável que as pessoas fiquem abraçadas, pois assim os
corpos trocarão calor uns com os outros e não com o ambiente frio.

SAGITÁRIO – DE 22/11 A 21/11: As informações estão no mundo e os
sagitarianos têm de assimilar e transformar o que puderem em conhecimento.
Os estudos, a comunicação e o aprendizado estão na ordem do dia, opa, do
mês. Trocar ideias, conhecer novas praias e fontes de cultura podem fazer
muito bem para a liberdade intelectual.
SAÚDE: nesse processo de liberdade intelectual, é bom não deixar de
lado alguns cuidados com a pele, com a retenção de água no organismo e,
se for possível, deixar comidas muito condimentadas e salgadas de lado.
CAPRICÓRNIO – DE 22/12 A 20/1: Os desafios de forma direta e indireta
começam a se desenhar diante dos objetivos dos capricornianos. Ficar de
frente com novas contingências também pode acontecer nos próximos dez
dias. Será possível ter de rever posicionamentos, sobretudo na área das
relações interpessoais.
SAÚDE: cuidado para não deixar os contratempos, mais precisamente, os
aborrecimentos dominarem a mente por completo. Tudo passa e é bom procurar contar até dez e respirar fundo antes de qualquer reação mais drástica.
Para quem sofre de algum mal crônico, atenção nesses próximos doze dias.
AQUÁRIO – DE 21/1 A 19/2: As oportunidades acontecerão se usar a
criatividade, mas é preciso ficar atento para as linguagens não verbais do
cotidiano e até para as entrelinhas dos textos de conversas entre amigos e
possíveis colegas de trabalho. Bom período para colocar em dia burocracias
e as questões financeiras, isto é, se tiver tempo diante da agitação.
SAÚDE: é bom planejar uma viagem no feriado prolongado, ou pelo menos,
procurar fazer alguma espécie de relaxamento mental e ao corpo. Até o dia
11, é bom tomar cuidado com exigências legais e também com excessos de
medicação. Administre tudo com moderação.
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Geisy fecha com casa de strip, mas diz que
não tira a roupa nem faz programa
Geisy Arruda fechou contrato com uma casa
de striptease de Floripa para fazer presença VIP.
Depois disso, o povo já começou a falar besteira da moça.
Geisy disse ao blog que irá somente dar autógrafos no local.
- Deixei claro que não faço strip, não tiro a
roupa, nem faço programa.
A ex-estudante costuma cobrar entre R$ 4.ooo e R$ 8.000 por
duas horas de presença em festas, eventos etc.

Cauã Reymond proíbe Bárbara Evans de
se pronunciar sobre flagra dos dois
Bárbara Evans está terminantemente proibida de se manifestar
sobre a hora em que passou dentro
do carro de Cauã Reymond numa
esquina deserta perto da Globo, no
Rio.
O empresário do ator mandou o
bonitão avisar a filha de Monique
que não é para ela sair dando declarações sobre o flagra que um jornal carioca fez da moça saindo do
carro dele com o cabelo desarrumado e a saia levantada.
A equipe de Cauã é super preocupada com a imagem de galã global dele. Fizeram o mesmo com Isis Valverde, que nunca pode falar
do affair que teve com o rapaz.
Esse flagra de Cauã com Bárbara pode ter acabado de vez com a
possibilidade de uma reconciliação dele com Grazi Massafera, mãe
de sua filha. Os dois tentaram reatar, mas já se afastaram novamente.
Haviam publicado no dia 14 de fevereiro que Cauã e Bárbara estavam ficando juntos, mas ela desmentiu... Eles estão fazendo uma
minissérie na Globo e vivem um par romântico.

As saias justas do casamento de Rick
Rick oficializou sua união com Geralda, com quem está há 30 anos. O
casamento aconteceu em Aparecida do
Norte, em SP, na noite de terça (3).
O assunto mais comentado foi a ausência de Renner, que fazia dupla com
ele. O parceiro de Rick não foi convidado... Os dois estão estremecidos desde
que Renner foi pego dirigindo bêbado.
Zezé não apareceu porque queria levar a namorada Graciele, mas Zilu estaria lá. Chega de saia justa
nessa família, né?
Mauricio Mattar deu show de estrelismo e não quis tirar foto com
ninguém. Estava todo chiliquento. Apesar de estar no ostracismo, o
cantor ainda fica de nariz empinado?
Daniel deu show de simpatia e falou com todo mundo. Estava
super acessível.
Eduardo Costa estava com uma mulher e disse para todos que se
casou. Mas até semana passada o sertanejo estava circulando com
Kamyla Simioni... Vai entender...

Caiu a máscara de Dani Calabresa?
Dani Calabresa está tãooooo mudada.
Na época da MTV (e até da Band), a
humorista era legal e gente boa com todos.
Agora que seguiu os passos do marido
Marcelo Adnet e foi para a Globo, mudou
totalmente o jeito de tratar as pessoas.
Já está com aquele arzinho pedante e de
superioridade, sabe?
Isso porque ela foi parar no Zorra Total.
Imagine se tivesse ido para um programa de sucesso... Ninguém iria
aguentá-la...

Deborah muda de personalidade outra vez
por causa de novo namorado
Deborah Secco realmente é uma camaleoa, uma mutante...
Agora que arrumou namorado surfista,
virou surfista.
Quando namorava Falcão, do Rappa, fez
tatuagem e virou rockeira.
Quando namorava o cantor de música
religiosa Allyson Castro, começou a ir à
igreja dele rezar.
Quando era casada com Roger incorpo-
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rou Victoria Beckham, ficou magérrima e anoréxica, cortou cabelo
igual, tudo para imitar a mulher de David Beckham e fazer a linha
esposa de jogador chique e estilosa.
Genteeeeeee, ela não tem personalidade?
Mas, apesar de tudo, Deborah é gente boa, divertida, e não podemos dizer que não é esforçada para tentar segurar seus namorados.

Valesca vai de van, mas simula
chegada de helicóptero a desfile
Rolou na tarde de segunda (2), em
SP, o Mega Polo Moda, um desfile
que sempre acontece no bairro do
Brás.
O comentário nos bastidores era
que Valesca Popozuda simulou uma
chegada triunfal de helicóptero ao
evento.
Na verdade, Valescão chegou de
van com sua equipe e depois subiu
para o heliponto do shopping onde teve o desfile para ser fotografada como se tivesse ido "voando" ao local.
A suposta aparição da funkeira de helicóptero foi bastante comentada e ainda virou motivo de piada, claro.
O que o pessoal falou é que a cantora não queria ficar por baixo,
pois várias outras famosas já chegaram a esse desfile de aeronave.
Só que ela que não?

Irmã de Luan pega filho
de Claudia Raia
Bruna Santana está encantada por Enzo,
aquele filho bonitão de Claudia Raia e Edson
Celulari que já teve um namorico com a ex-panicat Nicole Balhs.
A irmã de Luan Santana viu o menino no
casamento de Thiaguinho e Fernanda Souza e perguntou dele para
um amigo em comum.
Depois os dois ficaram juntos, mas foram tão discretos que isso
só vazou agora.
Tomara que dê certo. Será um lindo casal.

Ausência de namorada de Zezé gera rumores
Graciele Lacerda não foi com Zezé ao aniversário da filha de Tom Cavalcante nesta
sexta (27), em SP.
Isso gerou curiosidade nas pessoas, pois
ultimamente o sertanejo não tem mais escondido a moça e anda aparecendo com ela em
público.
Para quem não sabe, a ausência da ex-bailarina ao lado do cantor teve motivo: Camilla
Camargo, filha dele.
Assim como Wanessa, a menina não suporta e não aceita Graciele como namorada do pai e não permite que a mocinha circule no
mesmo local que ela.
Camilla, que é atriz, faz parte do humorístico de Tom Cavalcante
no canal Multishow.

Situação de Huck se complica
Luciano Huck se deu mal por vender
em seu site camisetas com a frase "Vem
ni mim que eu tô facin" usando a imagem
de uma criança.
Agora o Ministério Público do Rio de
Janeiro vai apurar se houve ou não desrespeito ao direito da criança e do adolescente.
Quem conhece bem o apresentador diz
que ele sempre fica de olho em tudo o que leva seu nome.
Será que ele achou legal essas camisetas?
Será que ele deixaria a filha usar?

Festa imperial! Adriano leva 18 garotas de programa e grupo de pagode para motel no Rio
O nome de Adriano mais uma vez vira
sinônimo de polêmica, agora das grandes.
Segundo a coluna 'Retratos da Vida', no site
do 'Jornal Extra', o Imperador organizou uma
festança num motel da Zona Sul do Rio. Para
tanto, ele teria 'convidado' 18 garotas de programa de uma 'casa' em Copacabana. Além
das moças, um famoso grupo de pagode teria
participado das 'comemorações'.
Ainda segundo a matéria, Adriano separou
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R$ 60 mil só para a noitada. Para deixar claro que não pretendia dar
um 'calote' no motel, a cada R$ 4 mil o Imperador mandava fechar a
conta, reabrindo outra em seguida.
Depois de não concretizar sua ida para o Le Havre, da França,
Adriano já havia se envolvido em um outro problema, quando teve
seu carro apreendido, após ser parado numa blitz da Lei Seca, com
o veículo sem a placa da frente.

Nicole Bahls tira Sabrina Sato da passarela
durante desfile em São Paulo
A modelo Nicole Bahls, 29, chamou a
atenção durante o Mega Fashion Week,
ocorrido na tarde de quarta-feira (4) em um
shopping de São Paulo.
Segundo a revista “Quem”, a ex-integrante do “Pânico na Band” provocou um alvoroço no local ao tirar Sabrina Sato, 34, da
passarela. Por conta dos pedidos dos fãs, a
japa demorou para sair do lugar. Diante da
situação, Nicole fez graça e agarrou a amiga
pela cintura para retirá-la de lá.
O momento irreverente provocou risos nas pessoas que estavam
presentes no desfile de moda. Sorridente, Sabrina encarou com bom
humor a atitude da colega e e se deixou levar por ela.
Para a ocasião, as beldades optaram por looks curtinhos e que
ressaltavam os seus corpos esculturais. Clicadas pelos fotógrafos,
ambas mostraram que estavam com o bronzeado em dia.

Pai e mãe de Zezé Di Camargo
e Luciano estão internados
Na noite de quarta-feira (04), Luciano comemorou o aniversário
de suas gêmeas, Helena e Isabella. Mas o irmão Zezé Di Camargo
esteve ausente. Isso porque o cantor viajou com urgência para Goiânia, onde seus pais estão hospitalizados.
Seu Francisco está internado há três semanas com pneumonia.
Já dona Helena, que acompanhava de perto o estado de saúde do
marido, deu entrada no hospital na terça-feira (03) com um quadro
de dengue.

Xuxa: 'Agradeço à Record por me
dar a oportunidade de fazer o que eu
quero e sempre sonhei'
A Record cumpriu sua promessa: Xuxa assinou o contrato com
a emissora na frente da imprensa.
A eterna Rainha dos Baixinhos
chegou na sede do canal pouco
antes das 16h. O local estava um
tumulto: fãs de todos os lugares
e, lógico, muita gritaria e dezenas
de seguranças. Eram exatamente
16h20 quando a loira entrou no Teatro Record. Pronto. Era mesmo
verdade. A apresentadora cumprimentou a direção, pegou o microfone e disparou:
"Tudo o que eu falar será pouco. Sinto um misto de felicidade e
ansiedade. O namoro durou quase dois anos com a Record. Sou teimosa, lutei, achei que não daria. E estou aqui. Agora sou RX! Só estou aqui por causa do Marcelo Silva (vice-presidente da emissora).
É muito bom receber esse carinho. Fui muito feliz na Manchete e na
Globo e tenho certeza que serei ainda mais feliz na Record, que me
deu a oportunidade de fazer o que eu sempre sonhei, sem proibições.
Poderei fazer o que eu quiser".

Dr. Rey mostra foto de homem pegando nele
Dr. Rey deu sua versão sobre o
barraco que se envolveu em Campina Grande na Paraíba nesse fim
de semana (clique aqui para saber
o que aconteceu).
O cirurgião plástico mostrou em
sua rede social uma foto em que
um homem pega nele de um jeito
inusitado...
Mas, segundo pessoas que estavam lá, além disso, ele também
teria arrumado confusão com um
homem que ficou com ciúme da
mulher. Robert Rey nega e afirma
que a briga aconteceu somente
porque um homem apertou seus
testículos...
Veja o que Rey disse e a foto do
homem apertando-0...:
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Dia Internacional da Mulher – Mãe amor sem igual
Por Devair G. Oliveira

H

oje dia Internacional
da Mulher. Por mais
que uma pessoa possa
amar, ainda assim, não poderia comparar com o amor de
mãe, o amor é sem limites,
seu carinho, sua dedicação,
e até as abdicações que são
feitas pelos filhos.

Quantas vezes a senhora
chegava em casa, com um
pedaço de bolo e dividia
para todos nós, tudo que
possamos fazer ainda não
seria nada diante de tudo
que fizestes por nós. Muitas
vitórias são frutos de seus
conselhos e de suas orações.
Todas as nossas recordações são cheias de alegrias,

em todos os momentos sempre a senhora estava a nos
ajudar, tanto em casa quanto
longe. Ajudando todos os
filhos, eu e Daniel saímos de
casa bem cedo, como muitos
rapazes saem em busca de
melhores condições de vida,
sempre a senhora estava conosco nos visitando, levando
alegria e até fazendo aquela

Dona Rita com seus filhos. Maria de Lourdes, Daniel, Devair, Demerval e Dejair

comidinha gostosa. Em Barra Mansa, no Rio de Janeiro e
em São Paulo, mesmo depois
de casados, a senhora nunca
deixou de levar as coisas de
Minas para que nós pudéssemos saboreá-las, era também
uma maneira de matar a saudade da nossa querida Prata
de Lajinha MG.
Franguinhos fritos, jabuticabas, mangas e milho
verde, tudo ha seu tempo, os
bolos, doces e caçarolas eram
especiais.
Na Semana Santa, aquela
bacalhoada com quiabo e
abóbora d’água, e depois o
canjicão, pé de moleque, broa
e farinha de amendoim, isso
nunca faltou, é a lembrança da
nossa gente, da nossa história
e da nossa família.
Hoje mãe é o dia Internacional da Mulher, ano passado no dia de seu aniversário
de 93 anos, festejamos com a

senhora, e programamos uma
grande festa para este ano,
no seus 94 anos, mas no dia
5 de março, você estava em
um hospital e não pudemos
comemorá-lo, Deus sabe
de todas as coisas, mesmo
assim, devemos agradecer a
Ele por suas vitórias até aqui.
MÃE PALAVRA
SAGRADA
Mãe muito obrigado por
tudo, hoje, todos os filhos te
homenageiam pela grande
mulher e mãe maravilhosa
que é, neste momento enferma em uma cama, minhas
orações é que Deus acampe
os seus anjos diante de ti,
para te guardar, e que nos
abençoe e faça a sua vontade
em nós, para entendermos
os seus propósitos, Ele tem
sido o nosso refúgio e fortaleza bem presente em nossas

vidas.
Ângela Maria e Agnaldo
Timóteo.
Rainha Do Lar
Ela é a dona de tudo
Ela é a rainha do lar
Ela vale mais para mim
Que o céu, que a terra, que
o mar
Ela é a palavra mais linda
Que um dia o poeta escreveu
Ela é o tesouro que o pobre
Das mãos do senhor recebeu
Mamãe, mamãe, mamãe
Tu és a razão dos meus dias
Tu és feita de amor e de
esperança
Ai, ai, ai, mamãe,
Eu cresci, o caminho perdi,
Volto a ti e me sinto criança
Mamãe, mamãe, mamãe
Eu te lembro o chinelo na
mão O avental todo sujo
de ovo
Se eu pudesse eu queria
outra vez, mamãe Começar
tudo, tudo, de novo.

