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Distribuição gratuita

Circulação: Região Vertente do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Diagnóstico indica rombo
orçamentário de R$ 7,2 bilhões
e mostra que déficit zero em
Minas não existe

Região recebe 60 centros
tecnológicos por indicação
de Mário Assad Júnior para
nossos crianças e jovens

Soldado de folga é
confundido com bandido
e acaba morto por colega

PÁG. 06

PÁG. 05

PÁG. 09

Prefeita Marinalva de
Gerência Regional de
Simonésia perde o cargo Saúde de Manhumirim

PÁG. 06

PÁG. 07
Marinalva Ferreira (PR) e de seu vice, Geraldo Luiz da Terra Pereira (PMDB)

Luisburgo
prepara
elaboração
do Plano
Diretor
PÁG. 07

Kelly Key

Ed Mota

Fernanda
Montenegro
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EDITORIAL

Em toda crise política o
tema reforma aparece

Os brasileiros estão cansado de ouvir a tão badalada Reforma Política, mas infelizmente não podemos esperar que este congresso faça as
alterações que o Brasil necessita. Quem está no poder quer assegurar
vantagens e métodos que facilite sua reeleição, se o povo brasileiro
tivesse conhecimento necessário e não fosse tão preso aos programas
de governos o país poderia há muito estar mais politizado.
O Congresso Nacional começa a discutir novas regras para as Eleições
a partir de 2016. Fim das coligações proporcionais (válidas para vereadores e deputados), nova regra para doação de campanha, tempo na mídia,
financiamento público de campanha. Tudo isso está em discussão em
Brasília, em meio ao maior escândalo de corrupção da história do país.
Deputados que se apressam para mudar as regras, para descontentamento de integrantes dos chamados partidos nanicos. Esses terão
mais dificuldades para elegerem seus representantes a força, volta aos
grandes partidos e remete aos tempos do MDB e Arena, dois partidos
que reinavam ainda no tempo dos militares.
Não podemos negar que toda reforma tem seu valor, mas também é
preciso discutir muito bem antes de qualquer decisão. Tirar dos partidos
menores a possibilidade de ter seus representantes, é limitar a democracia, contudo, manter esse monte de siglas, muitas vezes vivendo como
filiais de certos partidos, sendo negociados o tempo de rádio e TV, fato
que atrasa e prejudica o avanço democrático
Quando voltamos para nosso interior MG Manhuaçu e demais cidades da região a reforma política pode ser ainda mais decisiva, será sem
sombra de dúvida o fim das candidaturas populares, sem recursos. Os
abonados serão eleitos e dos discursos e ideologias ficarão para segundo
plano, ou apenas, nas palavras que serão levadas ao vento.
Todo brasileiro sabe que a Reforma Política se faz necessária, disso
ninguém tem dúvidas, mas qual a reforma que beneficia a maioria? Isso
ninguém sabe, e talvez nunca saberemos, já que a maioria não está representada nos poderes constituídos, mesmo que estejam lá pelo voto popular.
Propostas de redução do prazo de filiação partidária para alguém se
candidatar a um cargo eletivo e a criação de uma “janela” no sétimo
mês antes da eleição para mudar de partido dividiram a opinião dos deputados
Fale com a redação
da comissão especial da reforma política
contato@jm1.com.br (PECs 344/13,352/13 e outras). O relator
(33)3331-8409
do colegiado, deputado Marcelo Castro
(PMDB-PI), apresentou as sugestões na
tarde do dia 17 de março.
Atualmente, para se candidatar a um cargo eletivo, o cidadão deve
estar filiado a um partido político há, pelo menos, um ano antes do pleito.
No caso de juízes e militares, esse prazo é de seis meses. A proposta de
Castro é que esse período menor (seis meses) passe a valer para todos
os brasileiros, sem exceção.
Pelas regras em vigor, se eleito, o candidato deve permanecer na
agremiação até o final do mandato, salvo os casos previstos em lei
(fusão partidária, justa causa). Caso contrário, perde o mandato, pois,
segundo a Justiça Eleitoral (Resolução TSE 22.610/07), o mandato
pertence ao partido. Castro propôs que, sete meses antes das eleições, o
cidadão já filiado tenha 30 dias para poder mudar de legenda por livre
e espontânea vontade.
Já os deputados Luiza Erundina (PSB-SP) e Jean Wyllys (Psol-RJ)
se posicionaram contra a redução para seis meses da filiação partidária.
“Isso encurta as condições para habilitar o cidadão ao exercício pleno da
democracia. Isso é infidelidade partidária”, defendeu Erundina. “Um ano
de filiação já é pouco, imagina seis meses?”, questionou a parlamentar.
Por sua vez, o deputado Arnaldo Jordy (PPS-PA) afirmou que a fidelidade partidária tem a ver com o mandato e defendeu o período menor
de filiação para alguém se candidatar. “Prazo grande de filiação engessa
o processo eleitoral. A experiência brasileira não é boa”, argumentou.
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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
ANIVERSÁRIO DE MANHUMIRIM
Ao Jornal das Montanhas,
É com imenso prazer que leio toda semana este conceituado jornal da nossa região. Estou escrevendo para
homenagear a minha querida cidade de Manhumirim,
pelos seus 91 anos, a cidade teve uma boa programação de festa da emancipação político-administrativo
de Manhumirim. Na segunda-feira, dia 16 de março o
centro da cidade ficou lotado, com um bonito desfile
dos estudantes de nossa cidade de todas as escolas,
além de membros de instituições filantrópicas, trouxe
alegria e espírito de amizade e de confraternização,
logo pela manhã. A Prefeita Darci Braga; Deputado
Federal Mário Heringer; Presidente da Casa Legislativa, Roberto Belarmino (Bob); Vereadores, membros do
Secretariado Municipal, Expedicionário Renê Rabelo
e a Ex-Presidente da Câmara, Dalva Caetano, entre
outras autoridades prestigiaram a solenidade. Achei
muito interessante no momento em que todos falam
da necessidade de preservar a natureza para não faltar
a água, a prefeitura trouxe o tema preservação da água
potável. As escolas fizeram um ótimo trabalho com as
crianças achei muito bonito. Com muita criatividade,
estudantes, professores e integrantes de entidades
sociais ressaltaram a importância da conservação das

nascentes e do uso consciente deste precioso líquido.
Com muitos aplausos do público.
Sebastião Rodrigues
THOMAZ ALCKMIN EXEMPLO
PRA NOSSOS FILHOS E BRASIL
Nada conhecia sobre Thomaz Alckmin, antes de sua
trágica morte. Hoje, lendo cartas de leitores da Folha,
me emocionei e senti uma pequena esperança em nosso
Brasil. Thomas Alckmin, diferente do filho do Lula, que
enriqueceu da noite para o dia, deixa um belo exemplo
de vida. Ao contrário também de muitos filhos de políticos deste país, construiu sua trajetória profissional
sem depender das facilidades que o cargo do pai poderia
conferir-lhe, preferindo uma vida longe dos holofotes
e trabalhando como piloto de helicóptero de uma rede
de farmácias no interior de São Paulo.
Na imensa dor da família Alckmin, pudemos ter o
alento de saber que o filho do governador do mais rico
Estado do país exercia uma função profissional, igual
a uma pessoa comum como eu e você, não ligada ao
cargo de seu pai(Governador). Nada de consultoria,
lobby ou cargo público. O país se solidariza e agradece
o exemplo.
Maria das Graças
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Tem vereador que não sabe o que fazer

Novela de R$ 18.000.000,00 (DEZOITO
MILHÕES) a conta é do povo!

Com tanta coisa urgente em Manhuaçu faltando regulamentação da Câmara, os vereadores saem por aí visitando
bairros como se pudesse executar os serviços reivindicado
pela população. A função está errada, comece desempenhando as funções corretas de legislador, a função do vereador é
de fiscalizar, de criar leis que facilite a vida dos moradores.
Uma sugestão: visite os postos de saúde, as filas incansáveis dos bancos, os postos de saúde que não tem médicos,
os abusos dos comerciantes nas calçadas de Manhuaçu, as
construções ilegais, os desrespeitos de altos funcionários que
não cumprem os horários de serviços. Agora querer colocar
ar condicionado nos ônibus, aí é demais... façam cumprir a
lei da gratuidade que tem direito os idosos, que não são cumpridas em Manhuaçu, e tantas outras prioridades.

Eu não imaginava que a
corrupção chegasse a tanto
O contrato assinado ano passado custou US$ 758 milhões
a mais que a proposta original, até na compra dos caças para
as Forças Armadas.
O Ministério Público Federal (MPF) abriu inquérito civil
para apurar as irregularidades na compra de 36 caças Gripen
pelo governo Dilma Rousseff.
O contrato custou US$ 4,5 bilhões, equivalente a R$ 13,8
bilhões. O valor é US$ 758 milhões (R$ 2,3 bilhões) mais
caro do que a proposta inicial apresentada pela fabricante, a
sueca Saab. Os caças devem ser entregues a partir de 2019.
O MPF deve ouvir 21 pessoas para entender o contrato,
entre elas funcionários e diretores da Saab e da AEL, além
de aviadores da FAB envolvidos na transação. O inquérito é
conduzido pelo Núcleo de Combate à Corrupção, do MPF
de Brasília.

Mustarda vai tomar posse
como vereador de Lajinha
RONALDO VITORINO DA COSTA, nascido em
28/08/1968 em Mutum, nacionalidade brasileira, casado, ensino fundamental completo, ocupação principal mecânico de
manutenção. O candidato Ronaldo Vitorino da Costa “Mustarda”, PMDB, que obteve 620 votos 4,78%, devido denúncia de suposta irregularidade, ele teve sua eleição impugnada
pela justiça municipal, e confirmada pela justiça estadual, mas
quando chegou a Suprema
Corte, as coisas
mudaram e ele
teve seu direito assegurado
e depois de 2
anos ele vai
tomar posse. O
vereador Paulo
César é que assumiu em seu
lugar.
Na última reunião da Câmara de Lajinha Paulo César falou
sobre o assunto, “Ele perdeu em Lajinha, perdeu em Belo
Horizonte, mas ganhou o recurso em Brasília”. Explicou
Paulo César. PC disse ainda que está tranquilo e que não vai
recorrer da decisão e que vai apoiar o novo vereador Ronaldo Mustarda, já até fizeram uma reunião juntos tratando do
assunto.

Pedido de
informações
Vereador Maurício Júnior Oliveira faz requerimento com pedido de
informações ao prefeito
sobre o processo administrativo aberto contra
a empresa que realizou o
concurso público da prefeitura

damente 15 dias atrás a documentação fora encaminhada
ao Ministério das Cidades. Foi assegurado que este empreendimento é PRIORIDADE da Caixa na região e que é
"garantido" 99,9% que as unidades adicionais serão aprovadas. Fato é que continuamos aguardando uma PALAVRA
FINAL, agora, por parte do Ministério das Cidades. Até lá,
as obras continuam como estão: P-A-R-A-L-I-S-A-D-A-S!
Quem perde é o povo.
Desde o início do mandato tenho lutado para que esta
obra se concretize, e continuarei lutando!

Tribunal de Contas multa 9 prefeitos da
região que não prestaram contas
As obras do Programa MINHA CASA MINHA VIDA em
Manhuaçu se arrastam há anos. Está PARALISADA. Vários
fatores se somaram para que houvesse essa triste paralisação. O representante da construtora, na época da rescisão do
contrato de construção com a CEF, alegou prejuízos experimentados. Primeiro, fez-se necessário a construção de um
muro de arrimo que não estava previsto no projeto inicial.
Após, verificou-se que no projeto não estava prevista a construção de uma ETE - Estação de Tratamento de Esgoto e por
fim, tendo tomado posse em janeiro de 2013 o atual prefeito de Manhuaçu, NAILTON HERINGER, achou por bem
COBRAR o
ISS da construtora,
que
também não
estava previsto
no projeto inicial (algo em
torno de R$
300.000,00).
Na legislatura anterior,
os vereadores
aprovaram Lei
isentando de impostos o empreendimento, o que ocorre a rigor - em todas as localidades onde o Programa Minha
Casa Minha Vida é executado em razão do grande apelo
social da obra.
Foi A GOTA D'ÁGUA para a paralisação da obra. A cobrança é indevida, tanto que o Prefeito enviou novo projeto
de Lei para isentar da cobrança do imposto uma nova etapa
do programa que está sendo "batalhada" para Manhuaçu.
Nenhuma construtora quer assumir o empreendimento na
fase em que se encontra, alegam ser economicamente inviável. Assim, optou-se por construir mais 240 unidades
para que o empreendimento se torne "atrativo" para as
construtoras. Foi realizado CHAMAMENTO (licitação) e
uma empresa se sagrou vencedora. Agora, é "aguardar" a
liberação do recurso.
No final do mês de fevereiro estive em reunião no Ministério das Cidades, a pedido do Deputado Federal RENZO
BRAZ, para buscar esclarecimentos e fazer as cobranças
pertinentes. A informação passada é de que não havia, até
aquele momento, nenhuma solicitação/proposta relativa as
240 unidades adicionais, o que me gerou espanto pois isto
vinha sendo divulgado e dado como CERTO.
Esta semana, acompanhado dos colegas Vereadores Cabo
Anísio e Gilson César estivemos na Superintendência da
Caixa. Fomos informados que todo o procedimento necessário para que a obra seja concluída e a proposta/solicitação
de novas unidades foi realizado pela Caixa e, em aproxima-

O Tribunal de Contas
do Estado de Minas Gerais (TCEMG) aprovou
na quarta-feira(08/04)
sansões aos 53 municípios que deixaram
de entregar a prestação
anual de contas, referente a 2014, até a data
limite de 31 de março. Os prefeitos serão multados em R$
3 mil cada. Entre as cidades da região, estão na listagem do
TCEMG, os prefeitos de Manhuaçu, Caratinga, Carangola,
Espera Feliz, Pocrane, Santa Rita de Minas, Lajinha, Chalé
e Mutum.
O TCEMG ainda realizará auditorias em 20% dos inadimplentes. Os municípios tem até o dia 31 de julho para apresentar a documentação. Caso descumpram este prazo o tribunal pedira o bloqueio do repasse do Fundo de Participação
dos Municípios (FPM), junto ao Banco do Brasil.
Na semana que vem, o Tribunal divulgará a lista definitiva
dos gestores municipais que não encaminharam os dados do
acompanhamento mensal do Sistema Informatizado dos Municípios (Sicom), referentes a 2014. Os que permanecerem
em falta com o envio receberão também a multa de R$ 3 mil
por mês de inadimplência, determinada na Sessão Plenária
de 11 de março deste ano.
Confira a lista dos municípios que os prefeitos foram multados:
Aimorés, Araçuaí, Araxá, Bom Despacho, Bom Sucesso,
Brumadinho, Buritizeiro, Campo Belo, Carangola, Caratinga, Cataguases, Chalé, Chapada Gaúcha, Conceição das
Alagoas, Contagem, Coromandel, Divinópolis, Dom Bosco,
Dores do Indaiá, Espera Feliz, Extrema, Frei Inocêncio, Guanhães, Guaxupé, Ibiá, Ipiaçu, Iraí de Minas, Itapeva, Jenipapo de Minas, Lagoa Formosa, Lajinha, Manhuaçu, Monte
Belo, Monte Carmelo, Montes Claros, Mutum, Nanuque,
Ninheira, Patos de Minas, Poço Fundo, Pocrane, Rio Paranaíba, Santa Rita de Minas, Santa Rita do Itueto, Santana de
Cataguases, Santana do Manhuaçu, São brás do Suaçuí, São
João do Paraíso, São José da Lapa, Taquaraçu de Minas, Três
Corações, Tupaciguara, Urucuia
Assessoria de Imprensa do TCEMG

Moradores fazem protesto pedindo
reforma de estrada
Vários moradores da cidade de Divino fecharam na tarde da última sexta-feira (10/04) a Rodovia MG-265, trecho
que liga Divino à BR-116. O protesto foi pacifico e serviu
para demostrar o descontentamento do povo com a situação
precária em que se encontra a
principal via de acesso a cidade de Divino.
A rodovia MG-265 está há
vários anos em situação de
abandono.
Buracos, crateras e falta
de sinalização
são encontrados em todo
o trecho. A
frequência de
acidentes também é constante.
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"A situação é muito grave, e é decorrente de uma ausência, de uma ausência real e clara de gestão, de gerenciamento.
Faltou gestão em minas gerais. Faltou gerenciamento. Isso, os exemplos são abundantes"
Fernando Pimentel (PT). O novo chefe do executivo afirmou que a situação do estado é grave e pediu a compreensão dos mineiros

BB INVESTE 10% DO SEU ORÇAMENTO NA FÓRMULA 1

PRINCÍPIO NOBRE

Dono de um dos maiores orçamentos publicitários do Brasil
(R$ 544,3 milhões em 2014), o Banco do Brasil reservou
mais de 10% de toda essa bolada apenas para um patrocínio, em 2015: a equipe Sauber, de Fórmula 1, do piloto
brasileiro Felipe Nasr. Relatórios de audiência da Federação Internacional de Automobilismo revelam queda de 15%
de espectadores da F1 entre 2012 e 2014. O patrocínio é
por um ano.

Para Ricardo Ferraço, a decisão do Saboia,
salvando a vida de Molina, “foi absolutamente
compatível com os princípios que devem mover nossa política externa: os direitos humanos e o asilo político.” Segundo ele, foi uma
decisão focada num princípio nobre: a vida
humana.

PALAVRA DE ESPECIALISTA

MOLEZA

O Banco do Brasil não revela o valor pago à equipe Sauber,
nem foi necessário. É que a mídia inglesa já revelou a cifra:
R$ 55 milhões.

A Comissão de Constituição e Justiça, a mais importante do
Senado, não realizou qualquer debate expressivo neste semestre. Agora, parou de vez para fazer uma reforma no seu
plenário.

QUEDA LIVRE

CLAMOR ATENDIDO

Audiência da F-1 caiu de 500 milhões a 425 milhões espectadores, mas para o BB é a melhor opção para internacionalizar sua marca.

Parece até que havia um “clamor” pela prisão do ex-deputado André Vargas (ex PT-PR), tal a reação positiva que
causou em Brasília. Os políticos, inclusive os nada santos,
acham que poucos contribuíram tanto quanto Vargas para
arruinar a imagem do Congresso.

MAU NEGÓCIO
A Alemanha, que venceu metade dos últimos 20 campeonatos, perdeu 50% da audiência da F-1. No Brasil, a queda de
audiência foi de 5%.
OLHEIRA
Uma olheira do Ministério da Justiça não perde uma reunião
da CPI da Petrobras, para depois informar o chefe, José
Eduardo Cardozo.
PEEMEDEBISTAS DÃO TRÉGUA DE UM MÊS A DILMA
O PMDB estabeleceu prazo de um mês para
o vice-presidente Michel Temer reorganizar
a articulação política do governo; definindo
cargos, liberação de emendas e nomeações
do segundo escalão. Há receio, no entanto,
de que Dilma não dará autonomia ao vice.
Por isso, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), presidente da Câmara, já definiu a retaliação:
votar a proposta que cria o piso salarial nacional para policiais militares.

ANDRÉ VARGAS COMANDAVA PROPAGANDA DA CAIXA
O ex-deputado André Vargas (ex-PT-PR) sempre se comportou como quem manda nos negócios de publicidade da
Caixa Econômica Federal. Reunia-se com dirigentes de
agências de propaganda até em seu gabinete, na Câmara,
e negociava acordos que, segundo denúncia sob investigação, determinavam as quatro empresas que dividiriam a
verba de publicidade da Caixa, superior a R$ 500 milhões
anuais.
O AMOR É LINDO
O ministro Renato Janine (Educação) tomou posse na segunda (6) e terminou a semana, na sexta, em clima de romance, encomendando buquê de rosas – levado no carro
oficial – para a pessoa amada.
AS AGÊNCIAS
Dividem a milionária verba de propaganda da Caixa as agências Nova SB, Artplan, Borghi/Lowe, e a paranaense Heads.

PEC 300

PARANAENSES

A Proposta de Emenda Constitucional 300, que cria o piso
para PMs, é um pesadelo para o governo: pode gerar gastos de mais de 46 bilhões.

O mandachuva da área de Marketing da Caixa Econômica
Federal, Clauir Santos, é paranaense como o ex-deputado
André Vargas.

Ô COITADO

MALA PRETA

Temer disse a amigos que ficou constrangido com a proposta de Dilma. Aliados acreditam que sua nova função funcionará para “fritá-lo”.

Ricardo Hoffmann, ex-vice-presidente da Borghi/Lowe, foi
preso sob a suspeita de pagar propina a Vargas em troca do
contrato na Caixa.

SEM SAÍDA

BATOM NA CUECA

Sem carta-branca, Temer pode perder a credibilidade que
hoje possui junto a parlamentares. E o governo, seu principal articulador.

Foi fácil comprovar repasses a Vargas: ele emitia contra a
Borhi/Lowe notas das empresas que tem com o irmão, Leon,
também preso.

CAIXA AMA TERCEIRIZAR

STÉDILE DEIXA ‘EXÉRCITO DO MST’ DE PRONTIDÃO

Em vez de alugar manifestantes contra a Lei da Terceirização, a CUT poderia usar sua ligação ao governo para saber
por que a Caixa Econômica Federal gastou R$ 1,5 bilhão
com terceirizados em 2014.

O Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) vem cumprindo à risca o pedido do ex-presidente Lula para colocar o
“exército de (João Pedro) Stédile” na rua. Áreas nos arredores de Brasília, São Paulo e Belo Horizonte foram invadidas
por centenas de sem-terra nos últimos dias. Eles aguardam
desdobramentos dos protestos contra o governo Dilma, neste domingo. Se “necessário”, o MST está pronto para “agir”.

O AVESSO DO AVESSO
A punição do diplomata Eduardo Saboia “foi uma decisão
absurda e covarde” do governo, para o senador Ricardo
Ferraço (PMDB-ES), que presidiu a Comissão de Relações
Exteriores do Senado. E lembra a canção de Caetano: “O
avesso do avesso do avesso do avesso”.
ATO HEROICO
Eduardo Saboia foi suspenso por vinte dias porque salvou
a vida de um senador boliviano, Roger Molina, que, perseguido por Evo Morales, estava asilado havia 455 dias na
embaixada do Brasil em La Paz.

#VEMPRARUA
O deputado Paulinho da Força (SD-SP) acha que os protestos deste domingo contra Dilma ocorrerão em mil cidades,
ainda que o número de pessoas venha a ser menor do que
os 2,2 milhões de março.
PENSANDO BEM...
... sem a CUT para alugar manifestantes, os protestos de
hoje não correm o risco de serem terceirizados

A Menina e o Vampiro
Era uma vez uma menina chamada Patrícia que
adorava sair para brincar
na rua longe da sua mãe.
A mãe sempre avisava:
- Patrícia: não vá muito
longe.
Mas não adiantava.
Patrícia não obedecia.
Começou
brincando
perto de casa, com os vizinhos de perto. Logo estava brincando no fim da rua. Depois no outro quarteirão.
E no outro.
A mãe saía atrás da Patrícia:
- Patrícia! Hora de fazer tarefa!
E às vezes sabe o que a menina fazia? Se escondia atrás
de uma árvore ou de um muro para a mãe não vê-la e ela
não ter que fazer tarefa.
Um dia Patrícia saiu de casa depois do almoço. Foi
brincando e brincando cada vez mais longe. E quando deu
por si estava em outro bairro, sozinha, longe de tudo que
ela conhecia.
Para piorar estava anoitecendo e a Patrícia longe de
casa. Era a primeira vez que ela ia tão longe.
- Deixe-me ver: se eu for reto aqui saio na rua do meu
bairro.
E como tinha descoberto o caminho de casa começou a
andar lentamente de volta, brincando pelo caminho.
A noite caiu e Patrícia continuava a andar de volta. Passou por um beco escuro e nem percebeu que dois olhos
brilhantes a observavam.
A menina ia calmamente pela rua. E do beco escuro
saiu um vulto que ia atrás dela. A menina andava tranqüila. E o vulto a acompanhava de perto.
De repente o vulto pisou no rabo de um gato, que gritou. Patrícia olhou para trás e viu pelo rabo dos olhos o
vulto se aproximar. E começou a andar mais rápido.
O vulto também começou a andar mais rápido. Patrícia
apertou o passo e o vulto também. Patrícia olhou para trás
e pode ver o brilho de dois dentes caninos pontiagudos.
Agora ela tinha certeza: era um vampiro que estava atrás
dela!
Patrícia começou a correr. E o vulto também corria. Só
que como ele era adulto corria mais que ela. E estava se
aproximando rápido. Rápido. Cada vez mais rápido.
Patrícia corria mas não conseguia fugir. O vampiro estava bem perto dela agora. Patrícia estava quase ao alcance das mãos do vampiro. E corria o mais que podia.
O vampiro até deu uma risada enquanto ia pra cima da
menina. Por sorte nessa hora o vampiro pisou numa casca
de banana e caiu de cabeça no chão. Ficou meio tonto e
Patrícia conseguiu chegar na rua de sua casa.
Entrou em casa como um foguete e fechou a porta atrás
dela.
Contou toda história para sua mãe e prometeu:
- De hoje em diante só brinco no portão de casa.
A Menina e o Vampiro, um conto de Emílio Carlos

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE
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Região recebe 60 centros tecnológicos por indicação
de Mário Assad Júnior para nossos crianças e jovens

N

os últimos dias, várias escolas municipais da nossa região
vêm recebendo modernos
equipamentos de informática
para serem disponibilizados
nas escolas municipais e
atenderem aos alunos e professores.
Os recursos para esta aquisição foram garantidos pelo
ex-deputado Mario Assad
Júnior e contemplaram pelo
menos 60 escolas munici-

DIZEM POR AÍ...
Governo fica surpreso com
desaprovação de Dilma e
apoio a impeachment
Dilma completa cem dias de governo. A presidente da República até agora não conseguiu criar
uma agenda positiva para o país. O Brasil está
mergulhado em uma crise sem precedentes, com
inflação superior a 8%, pibinho de 0,1%, juros
altos, além de arrocho.
A pesquisa Datafolha divulgada sábado (11)
que mostra que a maioria dos brasileiros apoia
a abertura de processo de impeachment contra a
presidente Dilma e que a desaprovação ao governo
permanece em patamar recorde foi recebida com
extrema preocupação pelo núcleo político do
Palácio do Planalto.
Isso porque o levantamento mostra que há uma
insatisfação generalizada com o governo e que não
surtiu efeito a estratégia de ampliar a exposição
de Dilma nas últimas semanas, com discursos,
entrevistas e eventos. A expectativa era que houvesse uma pequena recuperação, mas a aprovação
ao governo permanece no patamar extremamente
baixo da pesquisa anterior, de 13%. Ao mesmo
tempo, a desaprovação continua consistente na
casa dos 60% que consideram o governo ruim
ou péssimo.
Para um auxiliar direto da presidente Dilma,

pais, beneficiando milhares
de alunos e professores.
Em vários municípios, os
centros ficaram disponíveis
também para a comunidade.
Aqui em Manhuaçu, Mario
Assad teve atuação determinante em várias obras, tais
como, na implantação da
Upa, de quadras de esporte,
na implantação do programa
Pro Hosp para o hospital
Cesar Leite, na construção
do corpo de bombeiros, na

implantação e reforma de
prédios escolares, na pavimentação e calçamento de
vias urbanas e rurais, além de
inúmeros outros benefícios
para a cidade e região.
Ouvido pela reportagem,
ele manifestou sua alegria
por mais este importante
benefício para as crianças e
jovens da região, conquistado através do seu trabalho, lamentou, no entanto,
o descrédito da política e

dos políticos em razão da
corrupção. Aqui mesmo em
Manhuaçu alguns deputados
vêm apenas catar votos e
tratar de seus interesses pessoais, esquecendo de quem
os elege.
Os centros tecnológicos
foram liberados através da
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e consignados no orçamento por Mario
Assad Junior, ainda quando
era deputado.

MANHUAÇU (MG) Aconteceu, na manhã de
quarta-feira, 8/4, o segundo
encontro de planejamento
estratégico do Conselho
das Entidades do Café das
Matas de Minas, no salão de
treinamentos do SICOOB
Credilivre, em Manhuaçu.
O evento foi promovido
pelo SEBRAE. Dentre as
discussões, estive em pauta
os trabalhos de elaboração
de ações que o Conselho
desenvolverá em 2015 e
no próximo ano. Ainda, de
acordo com os idealizadores do projeto, o Conselho
irá discutir a valorização da
cafeicultura na região.
Para Ereni Emerick, analista do SEBRAE na micro
região de Manhuaçu, o plano de ação é uma ferramenta estratégica para a classe
dos cafeicultores. ‘‘Uma
ação dentro do Projeto das
Matas de Minas, uma elaboração de ações que teremos
durante este ano. Temos
dois anos e meio que o

Concelho foi criado em parceria com SEBRAE e mais
quatorze entidades. Nosso
objetivo é fazer que a região
seja reconhecida não só no
mercado interno e externo,
mas chegar com uma forma
organizada na qualidade
do café, governança e da
identidade’’– disse.
O Secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Sandro Tavares, participou do
encontro e comentou sobre
a importância da parceria

do Governo municipal com
SEBRAE. ‘‘Realmente é de
grande importância essa
parceria, nosso município
é o polo da nossa região
e o café é referência não
só no país mas também
no exterior, essa ação desenvolvida oferece relevantes benefícios para a
cafeicultura e sem dúvida
irá ser transformador’’ –
acrescentou.
Secretaria de Comunicação Social

Conselho das Matas de
Minas promove reunião

causou surpresa o fato de 63% dos entrevistados
terem afirmado que deveria ser aberto um processo
de impeachment. “Apesar de não ter um ambiente
para um impedimento de Dilma, isso mostra que
o escândalo de corrupção da Petrobras colou na
presidente”, admitiu esse ministro.
A avaliação do governo é que neste momento
há uma associação explosiva ao governo do PT
de grave crise na economia com escândalos de
corrupção. “É preciso paciência para superar este
momento”, concluiu o ministro
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Diagnóstico indica rombo orçamentário de R$ 7,2 bilhões
e mostra que déficit zero em Minas não existe

O

Nos últimos anos, folha de pagamento cresceu mais do que as receitas e está
perto do limite constitucional, segundo secretário de Fazenda

crescimento das despesas do Estado, principalmente com a folha
de pagamento, é um dos problemas diagnosticados nos
últimos 90 dias pela nova gestão do governador Fernando
Pimentel no que diz respeito
às finanças de Minas Gerais.
O secretário de Estado de Fazenda, José Afonso Bicalho,
afirmou durante evento na
segunda-feira (6/4), no Palácio Tiradentes, em Belo Horizonte, que a situação fiscal
do Estado é preocupante e que

não há dados que sustentem a
existência de equilíbrio fiscal
e do chamado déficit zero,
como defendia a gestão passada. O rombo orçamentário
hoje é de R$ 7,2 bilhões.
Segundo o secretário, que
apresentou os números em
reunião com a presença do
governador Fernando Pimentel, nos últimos oito anos a
dívida do Estado subiu de R$
52 bilhões para R$ 94 bilhões.
“É logico que esse é um peso
muito grande e esse aumento
da dívida mostra esse dese-

quilíbrio que o Estado tem”,
destacou. “Quando o Estado
renegociou a dívida, ele devia
R$ 15 bilhões. Depois de ter
pago R$ 34 bilhões ele ainda
deve R$ 70 bilhões. Isso ocorre por causa da taxa de juros.
O que se tem visto são resíduos que não são pagos e são
incorporados a dívida”, completou José Afonso Bicalho,
destacando que os encargos
pagos por Minas são maiores
do que o de outros Estados
do país, porque o governo
do Estado optou por pagar

uma parcela menor quando da
renegociação.
Ainda de acordo com o
secretário, nos últimos anos
houve uma queda na capacidade de investimentos do
governo mineiro com recursos
próprios. Por isso, as operações de crédito com bancos
estrangeiros e públicos cresceram. “A partir de 2007, a
poupança do Estado veio caindo porque as despesas da folha
de custeio cresceram mais
do que a receita, precisando
usar operações de credito.

mil habitantes.
Em sua preleção com
todos os servidores, ela destacou que se sente preparada
para assumir o cargo e que
tem o desejo de ampliar os
serviços ofertados a toda
região através do aprimoramento das políticas públicas
de saúde. Cici deixou explícito que quer um diálogo
aberto com os municípios
e principalmente com os
servidores da GRS Manhumirim, que são aqueles que
fazem a saúde de toda região

acontecer.
Enfatizou a importância
de se trabalhar com o olhar
mais humanizado, “o trabalho que temos para fazer
algo bom ou mal feito é o
mesmo, portanto que façamos sempre o nosso melhor,
no intuito de atender de
forma resolutiva e satisfatória a todos os cidadãos”,
ressaltou.
Em sua recepção Cici
Magalhães contou com a
presença de seu amigo e
companheiro de lutas Toni-

nho Gama e do vereador de
Manhumirim, Rodrigo Soares que foi um incansável
defensor de sua vinda para a
Gerência Regional de Saúde
de Manhumirim.
Cici encerrou sua fala, citando Fernando Pessoa: “Pedras no caminho? Guardo
todas, um dia vou construir
um castelo...”
Seja bem-vinda Cici Magalhães!
Texto e fotos:
Andressa Aguiar, GRS
Manhumirim

O Estado não procurou ter
poupança para financiar esses
investimentos”, ressaltou.
Hoje, de acordo com o diagnóstico, cada vez menos em Minas Gerais as receitas do Estado
são suficientes para arcar com a
folha de pagamento, o que gera
um sinal de alerta. “A receita
de ICMS do Estado pagava a
folha, hoje já não paga mais.
Sobram poucos recursos para
o custeio da máquina pública e
investimentos”, disse Bicalho,
ao citar que quase toda a receita
tributária está sendo consumida

para pagamento de pessoal.
O secretário mostrou dados
que comprovam a situação.
Em 2007, o governo comprometia 88% da arrecadação
do Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e Serviços
(ICMS) com a folha. Já em
2014, o comprometimento
atingiu 105%, percentual que
neste ano poderá ser ainda
maior. “Foram dados aumentos sem olhar como seriam as
receitas. As receitas cresceram
menos que as despesas”, finalizou o secretário.

Gerência Regional de Saúde de Manhumirim

A

pós ter sido nomeada
pelo Governador de
Minas Gerais, Fernando Pimentel, como a
nova diretora da Gerência
Regional de Saúde de Manhumirim, Maria Aparecida
Magalhães Bifano, conhecida carinhosamente como
Cici Magalhães, tomou posse nesta instituição, que é
a representação regional
da Secretaria de Estado da
Saúde de Minas Gerais,
atendendo a 34 municípios
e aproximadamente 440.193

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA - Decreto Municipal nº 375, de 8.4.2015. Estabelece rotina de monitoramento da
dívida do Município de Conceição de Ipanema e dá outras providências. WILLFRIED SAAR, Prefeito Municipal de Conceição de
Ipanema (MG), no uso de suas atribuições legais, etc., considerando a necessidade de controle da dívida pública da Prefeitura
Municipal de Conceição de Ipanema (Município de Conceição de
Ipanema); considerando ainda as disposições da Lei Complementar nº 101, de 4.5.2000; considerando ser crime financeiro
o gestor municipal deixar dívidas sem cobertura financeira real
para o seu sucessor em 2017, decreta: Art. 1º Fica determinado
ao Departamento de planejamento, finanças, orçamento, contabilidade, tesouraria e prestação de contas e seu Contador Geral
as seguintes medidas de rotina para controle das dívidas, de toda
e qualquer natureza, do Município de Conceição de Ipanema: I
- Relacionar mensalmente: a) A dívida com o INSS; b) A dívida
com outros órgãos e fundos federais, se existir; c) A dívida cujo
pagamento se dá com retenção de parte da quota-parte do FPM
destinado ao Município de Conceição de Ipanema; d) A dívida de
exercícios anteriores empenhada na conta de Restos a Pagar; e)
A dívida atual cujos compromissos tenham sido assumidos em
2015 com pagamento também em 2015. f) outras dívidas do Município de Conceição de Ipanema. II – produzir relatório mensal
de análise e evolução da dívida municipal. Art. 2º A relação das
dívidas de que trata este decreto deverá conter, pelo menos, as
seguintes informações: data em que foi contraída; origem do compromisso; valor total do compromisso; valor das parcelas (se for
parcelado); data do vencimento e previsão de quitação total. Art.
3º O Departamento de planejamento, finanças, orçamento, contabilidade, tesouraria e prestação de contas deverá ainda, em cada
mês subsequente, informar em gráfico, a evolução da dívida e o
impacto dela no orçamento mensal da Prefeitura. Art. 4º Cabe ao
Departamento de planejamento, finanças, orçamento, contabilidade, tesouraria e prestação de contas ouvida a SEMAF (Secretaria
Municipal de Administração e Finanças) elaborar um rigoroso plano de pagamentos para o fim de ser observada a regra de direito
financeiro a viger nos dois últimos quadrimestres de 2016. Art. 5º
Fica o Departamento de planejamento, finanças, orçamento, contabilidade, tesouraria e prestação de contas obrigado a fazer, consoante o disposto nos decretos 314/14 e 320/14, e naqueles que
prorrogaram sua vigência, a provisão mensal de recursos para o
pagamento do décimo terceiro salário e um terço de férias, tanto
em 2015 quanto em 2016, nos dias determinados pela lei, podendo, para tanto, se for o caso, ser aberta conta bancária em nome
do Município de Conceição de Ipanema específica para este fim.
Art. 6º A relação mensal das dívidas do Município de Conceição
de Ipanema e o relatório mensal de análise da evolução deverão
ser elaborada em 3 (três) vias para ser entregue, mediante oficio,
à Secretária Municipal de Administração e Finanças todo dia 10
(dez) de cada mês, se cair em dia útil e, se não cair em dia útil, no
primeiro dia útil seguinte. Parágrafo único. As providências necessárias ao controle e gestão dos pagamentos das dívidas do Município de Conceição de Ipanema serão comunicadas formalmente
ao Departamento de planejamento, finanças, orçamento, conta-

Cici Magalhães

bilidade, tesouraria e prestação de contas e ao Contador Geral
pela SEMAF (Secretaria Municipal de Administração e Finanças).
Art. 7º Cabe à SEMAF (Secretaria Municipal de Administração e
Finanças), ao contador geral e ao diretor do Departamento, apoiados pela PROCURADORIA GERAL DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA adotar as medidas necessárias à execução deste decreto.
Parágrafo único. Cópia deste decreto deverá ser entregue, pessoalmente, ao diretor do Departamento de planejamento, finanças,
orçamento, contabilidade, tesouraria e prestação de contas, ao
Contador Geral, ao Contador Geral, a cada Secretário Municipal e
à PROCURADORIA GERAL DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA. Art.
8o Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Art.
9º Revogam-se disposições em contrário. Gabinete do Prefeito,
8/4/2015. Wilfried Saar, Prefeito do Município de Conceição de
Ipanema. Cinthia de Carvalho Saar, SEMAF (Secretaria Municipal
de Administração e Finanças).

cento e trinta e dois reais e sessenta e cinco centavos)EMPRESA (B) “ANA MARIA DA CUNHA RIBEIRO”, com o CNPJ sob nº.
18.334.300/0001-72. Valor Global estimado dos itens: 02, 21, 22,
33, 55, 61, 86, 92. R$: 29.651,00(Vinte e nove mil seiscentos e
cinquenta e um reais). EMPRESA (C) “ECIO ARANTES - ME”,
com o CNPJ sob nº. 18.334.300/0001-72. Valor Global estimado
dos itens: 04, 07, 09, 15,19,28,31,39,41,51,64,66,74,75,88,90. R$:
18.158,90(Dezoito mil e cento e cinquenta e oito reais e noventa
centavos).Dotação Orçamentária: 04.122.0002.2007-33903900,
06.181.0057.2011-33903900,
12.361.0033.2032-33903900,
10.302.0046.2044-33903900, 26782.0050.2061.33903900. Entrega através de requisição. Vigência: 24 de fevereiro 2015 á 31
de dezembro 2015. Conceição de Ipanema – MG, em fevereiro de
2015. Willfried Saar – Prefeito Municipal.

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA – Edital de intimação – O Prefeito do Município de Conceição de Ipanema,
considerando a importância dos fatos referentes à paralização da
obra de construção de creche, Pró-infância, tipo C, FNDE por parte da CTGA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 10 656 697/0001-07,
AVENIDA JOÃO CAETANO DO NASCIMENTO, 396 LIMOEIRO,
CARATINGA MG CEP 35300-104, intima seu representante legal a, no prazo máximo de dez dias, apresentar documentação
comprobatória para instruir processo administrativo de reequacionamento econômico-financeiro do contrato e ainda apresentar a
documentação referente aos pagamentos de ISSQN e INSS, de
todas as medições já realizadas referente a esta obra. Adverte o
Município de Conceição de Ipanema à empresa que o pedido de
reequacionamento econômico-financeiro do contrato não autoriza
paralisar ou retardar a obra, sob pena de punição contratualmente prevista, notadamente declaração de inidoneidade da empresa
para contratar com órgão público e ação judicial apropriada, inclusive se não apresentar comprovantes dos pagamentos mencionados acima. Informações e outras podem ser solicitadas junto
ao Serviço de Engenharia do Município de Conceição de Ipanema, DEMAT (DEPARTAMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS)
e outros, no telefone (33) 3317-1181. GP (Gabinete do Prefeito),
Willfried Saar, 6/4/2015.

Nomeia os Membros da Comissão de Avaliação de Desempenho no Plano de Carreira do Professor e demais funcionários da
educação Municipal e dá outras providências.

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO DE LICITAÇÃO POR PREGÃO PRESENCIAL
Nº. 006/2015. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA – MG. Processo Administrativo nº 008-0406-2015. Extrato de Contratos: CONTRATANTE: “MUNICIPIO DE
CONCEIÇÃO DE IPANEMA - MG”, CONTRATADOS: EMPRESA
(A); PERÍGOLO E OLIVEIRA PAPELARIA LTDA, com CNPJ:
65.369.001/0001-53. Valor Global estimado dos itens: 01,03,05
,06,08,10,11,12,13,14,16,17,18,20,23,24,25,26,27,29,30,32,34,
35,36,37,38,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,56,57,58,
59,60,62,63,65,67,68,69,70, 71,72,73,76,77,78,79,80,81,82,83,
84,85,87, 89,91, 93,94,95,96: R$: 24.132,65(Vinte e quatro mil e

Decreto Municipal nº 373 de 24 de março de 2015

WILLFRIED SAAR, Prefeito Municipal de Conceição de Ipanema, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 44, inciso II
da Lei Orgânica Municipal, concomitantemente com a Legislação
pertinente:
DECRETA:
Artigo 1º: Ficam nomeados os membros da Comissão de Avaliação de Desempenho no Plano de Carreira do Professor e Demais
funcionários da Educação Municipal para o período Abril/2015 a
Março/2016, conforme abaixo relacionados:
Representantes da SEMEC:
Titular: Glaydson Fernando da Silva – Suplente: Amanda de
Oliveira Schimit Silva
Representantes dos Professores:
Titular: Prof. Cléber Rodrigues de Almeida – Suplente: Profª.
Kênya Saar
Representantes do SINDSMCI:
Titular: Profª. Maria José Soares Oliveira – Suplente: Prof. Leandro Marcos Martins
Representantes de Pais de Alunos:
Titular: Bethvânia Rodrigues Bonifácio de Lima – Suplente: Patrícia Cardoso Marques Marinho
.Artigo 2º: O mandato dos membros da Comissão de Avaliação
terá a duração de 01 (um) ano podendo ser prorrogado por mais
01 (um) ano e renovado sempre até março de cada ano letivo.
Artigo 3º: Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se, publique-se, cumpra-se.
Conceição de Ipanema, 24 de março de 2015.
Willfried Saar
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Luisburgo prepara elaboração do Plano Diretor
L
ogo no primeiro dia do
mês, uma participativa
reunião aconteceu na
Prefeitura de Luisburgo para
definir importantes pontos sobre o Plano Diretor Municipal.
Entre os presentes, o Prefeito
José Carlos Pereira; Vereador
Lourival Rodrigues; Secretariado; Presidente do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais, Silvana
Damasceno, e o Tesoureiro da
entidade, Jean Felipe; Giovane
e Paulo Correa (EMATER); Coordenador do SMAE, Maurílio
Knupp; Mateus Garcia (rep.
do comércio), Ademir e João
Pereira (Produtores rurais),
entre outros cidadãos – representando a sociedade civil.
A reunião trouxe esclarecimentos sobre o que é o plano,
a sua importância para o desenvolvimento local e para o bem-estar social, além das etapas a
serem cumpridas para que este

planejamento se consolide no
município. Na oportunidade, os
representantes da empresa Ascat
(responsável pela implantação
do Plano), Waldemar da Silva
Júnior e Dr. Davi Dornelas, esclareceram que o Plano Diretor
precisa ser formulado e implantado de forma participativa, ou
seja, com a real presença da
comunidade. Foi evidenciada
ainda a necessidade de formação
da Comissão do Plano Diretor
e a realização da primeira audiência pública para tratar desta
questão junto com a população.
No próximo dia 15, haverá
reunião para definir os componentes da comissão, que,
conforme a legislação, tem
como Presidente, o Prefeito. A
Comissão deverá ser paritária,
ou seja, composta em número
igual por representantes do poder público e da sociedade civil.
Assim que estabelecida, esta

deverá se reunir mensalmente.
O próximo passo a seguir
será a preparação da primeira
audiência pública, com o propósito de fornecer informações
para a sociedade sobre todo
o processo de elaboração do
plano diretor.
O PLANO DIRETOR: O
alvo de um plano diretor é fazer
a vida urbana mais confortável,
aproveitável, segura, além de
fornecer um terreno propício
ao crescimento econômico da
cidade. Durante o processo de
elaboração, é analisada a realidade existente do município, e,
a partir daí, são propostas ações
visando o desenvolvimento do
município, buscando-se alcançar a realidade desejada por
toda a população. Desde 2001,
a legislação brasileira exige que
a elaboração e a revisão do plano
diretor ocorram de forma participativa e democrática, por meio

de debates públicos, audiências,
consultas e conferências.
Entre os temas a serem discutidos na elaboração do plano,
estão questões relacionadas ao
meio ambiente, esporte e lazer,
habitação, educação, assistência social, patrimônio cultural, turismo, desenvolvimento
econômico e social, segurança
pública, saneamento básico,
telefonia e outros.
Deverá será realizado ainda
um levantamento das potencialidades e dos desafios sociais
existentes, e, a partir daí, a
definição de diretrizes para a
Administração Municipal. A
ideia é fazer um anteprojeto
que será apresentado e colocado
para aprovação na audiência
pública. Nas cidades brasileiras, o Plano Diretor é revisado
há cada dez anos.
(Ass. de Comunicação –
Adm. 2013/2106)

Prefeita Marinalva de Simonésia perde o cargo

D

epois de longa batalha judicial e muitas diligências na
prefeitura de Simonésia,
dia 9 de abril em BELO
HORIZONTE (MG) – A
Corte decidiu por três votos
a dois, e confirmou a cassação da prefeita reeleita do
Município de Simonésia,
Marinalva Ferreira (PR) e
de seu vice, Geraldo Luiz
da Terra Pereira (PMDB),
por prática de conduta vedada nas eleições de 2012.
A decisão do TRE somente
será executada após publicação de acórdão dos eventuais primeiros embargos
declaratórios.
A ação de investigação
judicial eleitoral foi proposta pelo Ministério Público
Eleitoral, sob os fundamentos de captação ilícita de sufrágio - promessa de doação

de material de construção,
dinheiro e outras benesses
aos eleitores - e prática de
conduta vedada - contratação irregular de aproximadamente 174 servidores
temporários (art. 41-A e 73
da Lei nº 9504/1997). A cassação da chapa eleita, agora
confirmada pelo Tribunal,
havia sido decidida pela Justiça Eleitoral de Manhuaçu
em fevereiro de 2014, mas
devido a uma liminar do
TRE, ela continuou no cargo
até o julgamento do mérito
do recurso.
O relator do caso no Tribunal, juiz Wladimir Dias
Rodrigues, afastou a captação ilícita de votos, por
ausência de prova, sendo
acompanhado pelos demais
julgadores nessa questão.
Na aplicação das sanções,
o relator e os juízes Maria

Agora em Lajinha!

Festas

Marinalva Ferreira (PR) e de seu vice,
Geraldo Luiz da Terra Pereira (PMDB)

Edna Fagundes Veloso e
Paulo Rogério Abrantes
mantiveram a cassação, a
inelegibilidade por oito anos
e a multa de 50.000 UFIRS
(nesse caso, somente para a

prefeita). Já o desembargador Domingos Coelho e o
juiz Maurício Pinto Ferreira
votaram no sentido de se
aplicar somente a pena de
multa.

Votação foi por 3 a 2 nesta quinta-feira no TRE-MG

Determinou-se, ainda, que
seja anulada a votação dos
recorrentes e realizadas novas eleições para os cargos
de Prefeito e Vice-Prefeito
do Município de Simonésia,

nos termos do art. 224, do
Código Eleitoral, tendo em
vista terem sido os candidatos eleitos com 57,59% dos
votos válidos.
Fonte: TRE-MG
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CANTINHO DE FÉ
por

Citações
Citações
Sábias
Sábias
Os defeitos dos outros
não devem nos
incomodar, mas sim
nos ensinar.
Só erra quem produz.
Mas só produz quem
não tem medo de
errar.
É bem mais fácil
recebermos um
sorriso quando
sorrimos para alguém.
Quem se prende aos
detalhes de determinada obra, na maioria
das vezes, perde a
visão do conjunto.
Não basta conquistar
a sabedoria, é preciso
usá-la (Cícero)
Quanto menos
inteligente um homem
é, menos misteriosa
lhe parece a existência. (Arthur
Schopenhauer)
Seja mais sábio que
as outras pessoas, se
você consegue; mas
nunca lhes diga isso.
(Lord Chesterfield)
O silêncio é a única
resposta que deves dar
aos tolos. Porque onde
a ignorância fala, a
inteligência não dá
palpites!
Não crie expectativas
em relação às pessoas
que convivem ao seu
redor. É melhor você
ser surpreendido do
que decepcionado.
E de repente já é
sexta-feira. De repente
já é Natal. De repente
mais um ano se foi, e
você ficou aí parado
apenas querendo mudar sua vida.
O primeiro passo para
se chegar a algum lugar é decidir que você
não quer mais ficar
onde está.

Pr. João Soares
da Fonseca

Creme para estrias não cura o problema,
mas pode amenizar as marcas

E

strias, algo tão frequente e que já deveria
ser natural, mas que algumas culturas acabam achando que as estrias são inestéticas.
Elas são na realidade e em resumo uma cicatriz,
e a pele que está sobre ela se apresenta fina, clara, por vezes delicadamente enrugada. Podem ser
lineares em pequeno ou grande número, finas ou
grossas e no início são avermelhadas, arroxeadas
ou rosadas e posteriormente ficam esbranquiçadas e levemente brilhantes.
Mas antes de falar do tratamento, é importante
entender melhor o problema. O estiramento, ou
seja, a distensão da pele de forma relativamente
rápida, acaba rompendo as estruturas mais internas da pele, causando rupturas lineares que evoluem como cicatrizes ? as estrias. O aumento do
volume do corpo (ganho de peso, colocação de
prótese mamária, gravidez), uso de hormônios ou
anabolizantes com ganho rápido e exagerado de
musculatura, uso de corticoides locais ou por via
oral em longo prazo ou em dose alta ou doenças
que alteram os hormônios sexuais, mas a genética são considerados fatores desencadeantes na
formação das estrias.
O tratamento a ser prescrito pelo dermatologista dependerá das características da estria, o
lugar em que se encontra, a quantidade, o tempo
de aparecimento, a causa e também do perfil psicológico do paciente, pois exigirá colaboração,
paciência e dedicação por parte dele para se obter
algum resultado. Sabe-se que os tratamentos procuram a melhora das estrias, tanto na cor, textura,
aspecto da pele e muito raramente, da resolução
de uma ou outra estria aleatoriamente.
Quando mais cedo o paciente se dedicar ao
tratamento, melhores os resultados. O tratamento
exigirá sempre um creme tanto hidratante como
esfoliante e estimulador do colágeno.
Os cremes para estrias são eficazes? Alguns
cremes para estrias podem melhorar o aspecto das
mesmas quando bem indicados. Porém, eles não
apresentam capacidade curativa. Quando em concentração adequada e princípios ativos eficazes, servem como um coadjuvante para outros tratamentos.
Normalmente os cremes para estrias quando indicados pelo dermatologista possuem na
sua composição pelo menos um hidratante, um
produto antioxidante e um ácido, sendo os mais
comuns o ácido retinoico, o ácido glicólico e a
vitamina C (ácido ascórbico). Algumas vezes
associam-se calmantes e óleos.

Mesmo que bem indicados e em concentração
adequada, espera-se uma melhora da coloração
das estrias (vermelhas), um estreitamento da largura das mesmas (tanto vermelhas, como brancas), uma melhora da qualidade da pele (coloração, espessura) das estrias brancas em conjunto
com a pele ao seu redor, mas não a cura completa.
Os resultados vão depender do tipo de pele do
paciente, do tipo de estrias, da área do corpo a ser
tratado, se as estrias são recentes ou antigas, se já
são finas ou largas e da forma que o paciente utiliza a medicação prescrita. Precisamos aguardar
no mínimo 20 dias para as fórmulas mais agressivas e alguns meses para as mais suaves.
Procure sempre indicação médica! Em geral, os tratamentos instituídos para estrias, quer
seja em creme, quer seja com outras técnicas, a
melhora ocorre com maior rapidez nas estrias
vermelhas. Muitas vezes elas melhoram naturalmente, restando as brancas. Com certeza, o tipo de
princípio ativo utilizado deverá trazer menor ou
maior resultado. Algumas vezes os dermatologistas deixam de prescrever formulações agressivas
devido as características climáticas e hábitos dos
pacientes, especialmente no Brasil. Infelizmente a
nossa cultura acaba induzindo à exposição solar
e a mesma, durante o tratamento, se houver esfoliação da pele, pode levar a marcas ou manchas
claras ou escuras de difícil tratamento.
Peeling, esfoliações e transcisão são técnicas muito utilizadas nas clínicas pelos médicos
especialistas e existem inúmeras técnicas com
aparelhos também para auxiliar no tratamento
das estrias. Alguns dos exemplos são: o microagulhamento, o laser CO2, laser fracionados,
plasma, luz intensa pulsada, infravermelho, etc.
Em resumo, sempre haverá necessidade de
uma avaliação com o dermatologista para que
ele entenda o paciente como um todos e por ser
essa a sua especialidade, consiga indicar o tipo
de tratamento adequado, no tempo correto, na
ordem correta, analisando o tipo de pele e quadro clínico aos procedimentos mais agressivos
e minimizar ao máximo as complicações, pois
quando submetidos a tratamentos agressivos, os
pacientes não estão isentos de desenvolver alterações de pigmentação, queimaduras, cicatrizes,
quelóides que resultam em problemas e não em
soluções.
Dra. Bhertha Tamura
DERMATOLOGISTA - CRM 67946/SP

Biscoito de nata com goiabada
INGREDIENTES
3 xícaras de farinha de trigo
1 colher (sopa) de fermento em pó
1 colher (café) de sal
1 xícara de nata (pode substituir por creme
de leite pasteurizado)
1 colher (sopa) de manteiga
2 gemas
3 colheres (sopa) cheia de açúcar
1 colher (café) de essência de baunilha
300 g de goiabada
2 gemas (30 g)
5 colheres (sopa) de açúcar de confeiteiro
pedaço da goiabada e feche unindo as duas pon(50 g)
tas opostas do quadrado. Arrume as bolachinhas
em três assadeiras untadas. À parte, coloque as
MODO DE PREPARO
gema sem uma tigela e junte 1 colher (sopa) de
Peneire a farinha com o fermento e o sal. água fria. Bata (com um batedor manual) por 15
Abra uma cova e coloque a nata, a manteiga, as segundos e pincele as bolachinhas. Leve ao forno
gemas o açúcar e a baunilha. Misture e amasse médio por 45 minutos ou até as bolachinhas doubem. Deixe descansar por 30 minutos, abra a rarem. Retire do forno e, por último, polvilhe o
massa, corte no formato desejado. Coloque um açúcar de confeiteiro.

jsfonseca@pibrj.org.br

Pai, você está aqui?

A

esposa morreu, e o marido tinha agora uma filha
para criar. Naquela noite, a menininha custou a
dormir. Assustada com a escuridão, perguntou:
“Pai, você está aqui?”.
O pai colocou a mão sobre a cabeça da filha, procurando acalmá-la: “Sim, querida, o papai está ao seu
lado; durma tranquilamente”. Então a criança adormeceu.
A partir daí, quem se angustiou foi o pai. Doía muito
aquele golpe que o atingira. Então fez uma pergunta
semelhante à da filha: “Meu pai celestial, você está
aqui?”.
No mesmo instante recebeu uma promessa em sua
mente: “Não temas, porque estou contigo; não te assustes, porque sou o teu Deus” (Is 41.10).
A presença do Senhor acalma, consola e abençoa.
As palavras de Lucas 24.29 inspiraram Gioia Junior a
escrever o belo poema que transcrevo aqui :
Fica, Senhor, Comigo
Gioia Júnior
Fica, Senhor, comigo, a noite é vasta e fria.
Segura a minha mão até que chegue o dia.
Em Tua companhia é claro o meu caminho,
e eu não quero ficar para sempre sozinho.
Não fosse o Teu cuidado e eu, por certo, estaria
abatido e infeliz, numa senda de espinho.
Fica, Senhor, comigo, o coração da gente
é fraco e pequenino e bate fortemente
ao ruído menor dos prenúncios fatais,
de procelas cruéis e rudes temporais...
Dá que eu possa sentir, Senhor, eternamente,
amparando meu ser, Teus braços paternais.
Fica, Senhor, comigo, a mocidade passa
como a leve espiral escura de fumaça,
e a solidão do velho é triste e sem alento
e plena de incerteza e mau pressentimento.
Ao teu lado eu terei consolo na desgraça,
conforto na miséria e paz no sofrimento.
Fica, Senhor, comigo, os meus olhos sem luz
querem também te ver na Estrada de Emaús
da minha vida, pois, só Tu és meu abrigo,
meu amigo melhor, meu verdadeiro amigo.
Por isso é que Te peço: Ó bendito Jesus,
eu não quero estar só. Fica, Senhor, comigo.
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POLÍCIA
Menina foi atingida por golpe
de faca no Córrego Suaçuí.

U

ma criança morreu
após ser esfaqueada
na manhã desta sexta-feira, 10 de abril, no Córrego Suaçuí, no município
de Coluna, no Vale do Rio
Doce. De acordo com relatos
de testemunhas, a menina
de 4 anos se deslocava para
a escola da comunidade,
quando foi surpreendida por
uma mulher, que a atingiu
com uma faca.
O crime aconteceu a poucos metros da escola e deixou
várias crianças que chegavam para a aula e moradores
apavorados. A pequena Dáfine foi socorrida por terceiros
e encaminhada para atendimento médico no Centro de
Saúde de Paulistas, mas não
resistiu e veio a óbito.
A Polícia Militar foi acionada e após rastreamentos,
a autora do crime foi presa
e conduzida a Delegacia de
Polícia Civil. A motivação
do assassinato ainda não foi
esclarecida.
Comoção e revolta: O
crime chocou a população
da comunidade e da região.
Moradores dizem que a tragédia era anunciada e que a
autora do crime brutal era
uma ameaça a todos. Eles
dizem que no ano passado,
a mesma mulher esfaqueou
um homem pelas costas e que
todos os moradores da comunidade viviam temerosos por

Dáfine foi atingida
por uma faca

ameaças da criminosa, que
sempre andava armada com
uma faca.
Em uma página da Comunidade Quilombolas do
Suaçuí em uma rede social,
os responsáveis dizem que
as autoridades são alheias
aos problemas da localidade.
“O terrível fato ainda é mais
doloroso para nós devido a
ser uma tragédia anunciada.
Aproximadamente no mesmo período do ano passado,
a mesma mulher esfaqueou
um senhor com limitações
físicas, “também pelas costas
e na estrada”, felizmente o
ataque não o levou a óbito,
o caso foi denunciado e a
polícia nem compareceu à
casa da senhora agressora. A
comunidade vivia temerosa

por ameaças da mulher desferidas a outras pessoas do
local e por a mesma andar
sempre armada com uma
faca.
A revolta da comunidade
existe por “apesar das denúncias” nada ter sido feito pelas
autoridades, nem mesmo os
programas sociais desenvolvidos na comunidade são
apoiados estruturalmente
pela administração e nem
estrada tinha para levar a
criança ainda viva para o
hospital da nossa cidade.
Normalmente a polícia não
comparece à comunidade
quando chamada para promover a segurança.
Além disso, a segurança
das crianças é ameaçada de
várias outras formas, com a
falta de apoio aos programas
sociais voluntariamente desenvolvidos na comunidade
toda a vida é lesada.
Entre outras ameaças, devido ao atraso na demarcação e
titulação das terras quilombolas, grande parte das estradas
na comunidade é habitada
por gado arisco, oferecendo assim pelos fazendeiros,
grande risco às crianças no
longo caminho da escola que
percorrem diariamente a pé
sob o escaldante sol.
A comunidade tenta encontrar forças para seguir e reza
pedidos de mudanças.”, diz a
nota divulgada.

44 mil reais e 6 mil buchas de
maconha e pedras de crack

PONTE NOVA (MG) - A
Polícia Militar de Ponte Nova
apreendeu quantidade de drogas que daria para fazer seis
mil pedras de crack e buchas
de maconha e 44 mil reais
em dinheiro durante operação
nesta sexta-feira, 10/04, no
bairro Cidade Nova.
Com base em denúncias
sobre o tráfico num terreno
abandonado, equipes montaram campana. Depois de uma
hora de monitoramento conseguiram identificar o autor. Foi
preso Geraldo José da Cruz,
47 anos, conhecido como Gê.
Ele tem um relacionamento
com a moradora da casa ao
lado do lote. De acordo com
a PM, foram apreendidos 55
tabletes pesando aproximadamente 1,3kg de maconha,
que renderiam cinco mil
buchas; quatro pedras grandes de crack que renderiam
aproximadamente trezentas
pedras e mais cinquenta pedras médias de crack, que
dariam mais 750 pedras para
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Soldado de folga é confundido com
bandido e acaba morto por colega
O militar Guilherme Ricardo Jurgensen, de 32 anos, foi
confundido com bandidos e acabou sendo atingido por
um tiro na cabeça. Dois policiais estão presos.
Um soldado da Polícia
Militar (PM), que estava de
folga, morreu na noite de
sexta-feira (10), ao ser atingido por um tiro na cabeça
disparado por um colega de
corporação, em Itapeva, no
Sul de Minas Gerais. Guilherme Ricardo Jurgensen,
de 32 anos, foi confundido
com bandidos ao chegar
para ajudar na ocorrência de
um posto de combustíveis às
margens da BR-381, que havia acabado de ser assaltado.
De acordo com o tenente-coronel Robison de Andrade Souza, comandante do
59º Batalhão, policias de
Extrema e de Itapeva receberam uma denúncia sobre
um roubo em um posto de
combustível às margens da
BR-381, no trecho entre as
duas cidades.
O tenente-coronel informou que dois PMs de Itapeva, que estavam fora do
serviço, decidiram se empenhar na ação porque alguns
colegas de farda estavam em
uma ocorrência de tráfico de
drogas. Eles seguiram para
o posto em um Chevrolet
Agile, cujo proprietário é o
PM que faleceu.
De folga, outros dois militares de Extrema também
foram checar a mesma denúncia no estabelecimento.
Eles se descolaram para o
local em um Gol branco, com
características semelhantes

às do carro que foi utilizado
pelos criminosos. Os detalhes do veículo dos ladrões
teriam sido informados por
funcionários do posto.
“Os quatro policias chegaram quase ao mesmo tempo
ao posto de combustível. Em
seguida, um carro parou ao
lado do outro e começou a
troca de tiros entre eles”, descreveu Robison de Andrade.
O soldado foi atingido por
um disparo de pistola calibre.40 e foi levado em estado
grave para o hospital São Lucas em Extrema, onde faleceu.
Ninguém se feriu no tiroteio.
O tenente-coronel informou ainda que os PMs que
ocupavam o Gol foram afastados de suas funções e estão
recolhidos no batalhão à

disposição da Justiça Militar.
Soldado tinha dois filhos:
De acordo com um colega
do grupamento de Itapeva,
que preferiu não ser identificado, o soldado Guilherme
Ricardo Jurgensen estava
na corporação há cerca de 5
anos e deixa dois filhos, uma
menina de 7 e um garoto de
3 anos. “Ele era um profissional excelente, bastante
pró-ativo. Tanto que ontem
ele não estava em serviço e
foi lá par ajudar. O efetivo
do nosso município é muito
pequeno, são menos de oito
policiais”, afirmou.
Na sexta-feira, mesmo sem
estar trabalhando, o soldado
já havia apreendido alguns
menores que estariam vendendo drogas. “Ele os trouxe
para registrar a ocorrência e
ficou sabendo do roubo aqui.
Como a guarnição que estava
em trabalho não poderia ir,
ele se ofereceu para ajudar
e acabou ocorrendo esse
desencontro de informações.
O pessoal da inteligência
deveria ter avisado que os
militares do outro município já tinham deslocado”,
lamentou.
Ainda de acordo com o colega, todos estão de luto neste
sábado (11) e o batalhão está
dando todo o suporte à família do policial morto. “Ele era
de Mogi Mirim, em São Paulo, onde será sepultado neste
domingo”, contou o militar.

Cadê os 20 mil: Trio tortura dois e põe fogo em menor

venda. Além disso, foram
recolhidos 44 mil reais em
dinheiro.
Ainda de acordo com a
PM, também havia quatro
potes de 50g de ácido bórico,
uma balança de precisão;
três ampolas de cloridrato de
lidocaína, 98 pedras de crack
prontas para venda, vários
saquinhos tipo chup-chup
usados para embalar drogas.
O material estava enterrado

no terreno.
Gê e a mulher foram conduzidos para a delegacia de
Polícia Civil.
A ação foi realizada pela
equipe do Tático Móvel formada pelo Aspirante Bruno,
Sargentos Sidnei, Rafael,
Herivaldo, Davi, Alcântara,
os Cabos Edimar Mendes, De
Paula e os Soldados Juliano,
Camila e Luiz.
Carlos Henrique Cruz

Manhuaçu/MG. Três
elementos estão sendo procurados pela Polícia Militar por
torturar três adolescentes na
tarde de domingo, 05/04, no
bairro Santa Terezinha. Num
deles, os autores jogaram querosene e depois atearam fogo.
Queriam forçar os menores
a contar onde estão escondidos os 20 mil reais roubados
na casa de um médico, na
segunda-feira passada, em
Manhuaçu. O autor do roubo
foi internado num centro de
recuperação de menores em
Governador Valadares.
Equipes da Polícia Militar
estão mobilizadas desde domingo. Os três garotos foram
apreendidos na madrugada
de sexta-feira no cemitério,
depois que arrombaram a casa
do menor que foi levado para o
Centro de Internação e haviam
furtado alguns materiais.
No domingo, eles estavam

na praça Martins Fraga quando chegaram os três autores
num táxi, Corsa Classic de cor
cinza. Os elementos mandaram que entrassem no veículo.
Em vingança ao furto ocorrido na Casa do Bereu; os
autores" Lau", "Neguim" e o
menor Robert pegaram os tres
menores envolvidos no furto,
Robert, Jhonatan e Thiago,
Eles foram levados para
a parte alta do Bairro Santa
Terezinha e torturados no
terreno de uma construção
abandonada. O tempo todo os
elementos faziam ameaças,
diziam que estavam esperando um revólver e exigiam
saber onde estava o dinheiro
do furto.
Depois de meia hora de
agressões, um dos menores
recebeu ordem de se ajoelhar,
momento em que um dos
autores jogou um litro de
querosene nele e ateou fogo.

O garoto fugiu, em chamas,
morro abaixo e foi socorrido
por populares já no bairro
Engenho da Serra. Os outros
menores apresentam ferimentos da tortura, mas não foram
queimados.
Segundo a Polícia Militar,
toda a motivação do crime
é a busca dos 20 mil reais
roubados pelo menor na casa
do médico. O garoto foi internado, mas o dinheiro não
apareceu. Para os autores, os
três jovens que entraram na
casa e conheciam o rapaz apreendido é que se apoderaram da
quantia roubada.
Equipes da Polícia Militar
foram até Simonésia e estão
mobilizadas em Manhuaçu.
Os três envolvidos na tortura
estão foragidos e foram identificados como dois maiores
(Lalau e Neguim) e um adolescente.
Carlos Henrique Cruz
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ENTRETENIMENTO
CAÇA-PALAVRAS

Quem é o Mais Rápido?
Na sala de aula, a professora pergunta:
— Alguém de vocês sabe quem é a pessoa
mais rápida do mundo?
— É o Schumacher! — se arrisca Pedrinho.
— É o Rubinho! — diz Mariazinha.
Todos caem na gargalhada.
— Eu sei! — grita Joãozinho, com convicção — A pessoa mais rápida do mundo é a minha tia!
— Sua tiiiiia? — pergunta a professora, espantada — Por quê?
— Quando ela sobe na balança ela vai de
zero a cem em menos de um segundo!

TOURO – DE 21/4 A 20/5: Este momento está interessante para
continuar com a cautela para saber manter o que tem já preservado
e garantido. Apesar de haver tendência a permanecer com dividendos fixos, é bom se resguardar diante dos impulsos para comprar
supérfluos.
RELACIONAMENTOS: o poder de sedução vai bem. Sua capacidade
também de cativar as pessoas e fazer valer ideias está forte também. É
possível se atrair por alguém que desperte interesse a partir dos detalhes
simples e óbvios, mas não se esqueça dos pés no chão.
GÊMEOS – DE 21/5 A 20/6: Uma das coisas sábias que os geminianos precisam entender é quanto à organização das ações no cotidiano,
sobretudo se souberem equilibrar afazeres, prioridades e tempo. É bom
acrescentar a isso, o foco e determinação para chegar até o fim nas
missões, sejam elas grandes ou pequenas.
RELACIONAMENTOS: é bem possível que tenha de oferecer algum
tempo valioso para se dedicar a um amigo necessitado. No amor, saiba que as carências podem acontecer de forma mais rotineira, então
sempre é bom antes de se meter com alguém, saber quem é quem no
jogo da relação.

Joãozinho no Busão
Joãozinho pegou um ônibus e, ao entrar,
pergunta para o cobrador:
- Moço, quanto custa o ônibus?
O cobrador responde, educadamente:
- São dois e trinta, garoto!
Então, o Joãozinho fala alto:
- Ei, pessoal! Todo mundo vai descendo,
porque eu vou comprar!

CÂNCER – DE 21/6 A 22/7: E a tendência a encontrar diferenciais
continua forte. Até um simples trabalho corriqueiro pode ter importância,
por exemplo, se houver mudanças consideráveis. A dica é usar a diplomacia na hora de uma contrariedade e saber que existem momentos
certos para saber bater o pé.
RELACIONAMENTOS: não está escapo, paixões repentinas por
alguém impensável. O coração pode surpreender, porém não esqueça
que só se apaixona quem está com predisposição. Para quem estiver
num relacionamento duradouro, o período está bem positivo para surpreender e dar um gás na relação.

Português viajando
Um português fazendo uma viagem de trem
olha pela janela e observa que os postes passam por ele em alta velocidade, ele então vira
inconformado para o passageiro do lado e fala
: "Ora pois!! Da próxima vez, vou de poste que
é mais barato"

sete erros

LEÃO – DE 23/7 A 22/8: Tendência a encontrar diferenciais e contornar
situações difíceis. Mesmo assim, o pensamento está forte para expandir
negócios, aumentar a renda e até para adquirir imóveis ou alugar algum
novo. Ideias de fora podem influenciar.
RELACIONAMENTOS: é possível que o cotidiano do trabalho e as
responsabilidades assumidas possam interferir na relação. Cobranças
de todos os lados estarão na porta. Sabedoria e maturidade existem
para quê, então?

Hospício

VIRGEM – DE 23/8 A 22/9: Respostas para indagações pessoais
podem vir na mente e a partir de suas deduções e inferências a respeito
da vida. Há o reconhecimento de valores e acredite mais em você, em
seus talentos. Maior foco e controle a partir desta terça-feira, dia 14 e
pode esperar novas ideias e vontade de empreender.
RELACIONAMENTOS: a dedicação a outras responsabilidades,
sobretudo na área do trabalho e projetos de ordem pessoal pode fazer
com que aconteçam cobranças por maior participação na vida privada.
Procure equilibrar o tempo para se dedicar a pessoa amada e para quem
estiver começando algum relacionamento, idem.

O doido estava no hospício, escrevendo uma
carta, quando o médico chegou, viu e pensou:
"Poxa, esse cara deve estar bom.Tá até escrevendo carta". Aí ele chegou pro doido e
perguntou:
- Pra quem é essa carta?
- Ah é pra mim mesmo, doutor, eu nunca recebo cartas de ninguém.
- E o que esta escrito nela?
- Como é que eu vou saber, ainda não recebi!!!

LIBRA – DE 23/9 A 22/10: Alguns conflitos na área do trabalho podem
ser inevitáveis, porém as respostas serão interessantes para acertar a
condução de contratos e acordos entre sócios e equipes de trabalho. A
realidade é para ser encarada de forma racional e sem dramas.
RELACIONAMENTOS: muitas emoções podem permear a vida
amorosa. Não esqueça que no amor, sempre é bom estar acendendo e
reacendendo a chama da paixão. Àqueles que enfrentam problemas e
a situação começa a entrar na “casa do sem jeito”, a “casa pode ruir”.

Certeza

ESCORPIÃO – DE 23/10 A 21/11: Às vezes as exigências de
terceiros na área do trabalho podem trazer esgotamento físico e
mental, por mais que você não deixe transparecer, pois no fundo há
intenção de mostrar segurança. Ideias boas existem e agora os céus
começam a apontar caminhos interessantes para conduzir planos.
Cuidado com as finanças.
RELACIONAMENTOS: algumas disputas e trocas de ideias de forma mais acintosa pode fazer parte da vida a dois. As cobranças serão
inevitáveis nesse turbilhão emocional. As solteiras sentem necessidade
de um novo relacionamento e o melhor é que o poder do magnetismo
escorpiano está tinindo.

Dois caçadores estão em um bosque, quando um deles desmaia. Ele parece não estar respirando e seus olhos estão vidrados. O outro
caçador pega o telefone e liga para a emergência: “Meu amigo está morto! O que faço?”. O
atendente responde: “Calma, eu te ajudo. Primeiro, temos que ter certeza de que ele está
morto”. Há um silêncio, e então um tiro é ouvido. De volta ao telefone, o cara diz: “Pronto,
e agora?”.

SAGITÁRIO – DE 22/11 A 21/11: Se souber agir com diplomacia no
cotidiano para resolver pequenos entraves no trabalho, poderá se tornar de fato um líder. Há uma sensação de poder para conduzir melhor
as questões dos afazeres diários. Interessante para cuidar do corpo e
da saúde.
RELACIONAMENTOS: criatividade e vontade de dar um trato no
corpo e, quem sabe, jogar todo o charme e o “veneno” para conseguir
seus objetivos com alguém. Momento interessante para deixar bem claro
quem você deseja, mas sem esquecer a máxima: prudência e elegância.

Sinceridade
Um casal estava discutindo sobre as finanças. O marido explodiu e falou:
-- Se não fosse pelo meu dinheiro, essa casa
não estaria aqui!
A mulher respondeu: -- Querido, se não fosse pelo seu dinheiro, EU não estaria aqui!

No consultório
O médico atende um velhinho milionário
que tinha começado a usar um revolucionário
aparelho de audição:
- E aí, seu Almeida, está gostando do aparelho?
- É muito bom.
- Sua família gostou?
- Ainda não contei para ninguém, mas já
mudei meu testamento três vezes.

Carta de recomendação
“Prezados Senhores:
O senhor José da Silva trabalhou nesta empresa durante 16 anos e estamos muito satisfeitos por ele ir trabalhar aí com vocês.
Atenciosamente,”

HORÓSCOPO
Astrológica por Claudia Vannini
ÁRIES – DE 21/3 A 20/4 - É hora de fazer triagem
em documentos, ações corriqueiras e até com as
amizades. É preciso agir com prudência no trabalho
e aproveite a determinação que agora é um dos
pontos fortes aos arianos neste período. Pense forte
e positivamente que os resultados virão.
RELACIONAMENTOS: o passado faz parte da vida de qualquer pessoa e tem lá seu peso e importância para cada um. Saiba que as emoções
podem surgir de forma repentina e alterar a vida das relações estáveis.
No caso, se vai ser bom ou ruim, isso cada um é que terá de escolher.

CURIOSIDADES
BUG - Origem da expressão “Bug”.
Os primeiros computadores eram grandes e utilizavam válvulas. Como consequência, as salas nas quais ficavam em
funcionamento os tais “monstros” (em
comparação aos micros de hoje) eram
abrigos perfeitos para insetos (“bugs”
em inglês), causando grandes problemas. Os bichinhos pousavam em alguma válvula ou chave, e morriam. Iam
se acumulando até que as coitadas das
máquinas paravam de funcionar - pois
não tinham a mesma tecnologia de hoje.
Quando descobriram a causa das máquinas pararem, ou seja, os insetinhos,
acostumaram a chamar qualquer problema de BUG, originando assim a tão

conhecida expressão.
LUZ - Velocidade da luz é intransponível. Albert Einstein revolucionou
a física moderna e foi um dos maiores
teóricos do mundo nessa ciência. Algumas de suas ideias não puderam ser
comprovadas na prática até hoje devido à distância que existe entre nosso
cotidiano e objetos em escala atômica,
ou mais pesados que estrelas. Um dos
exemplos da genialidade incomum do
cientista foi a sugestão da velocidade da
luz no vácuo (espaço vazio), que não é
como qualquer outra. Einstein afirmava
que essa é a velocidade limite de processos causais na natureza, a mais alta
com que a informação pode viajar.

CAPRICÓRNIO – DE 22/12 A 20/1: Muitas vezes é necessário “engolir
sapos” no trabalho. Mas em prol do bom senso futebol clube, quem já
não teve essa experiência? Agora o período está excelente para se livrar
de objetos ou situações que interfiram negativamente em seu dia a dia.
Criatividade e determinação marcam este período.
RELACIONAMENTOS: saiba que vontade não falta para tentar conquistar ou jogar aquele charme para quem deseja. A questão é como
ultrapassar a barreira conservadora que permeia a vida dos capricornianos. Para quem estiver num relacionamento sério, o período será de
revisões e inseguranças.
AQUÁRIO – DE 21/1 A 19/2: É preciso estar preparado para o futuro
e para a vida profissional de forma mais pragmática. Para isso é preciso investir em conhecimento. Estudar e realizar algum curso na área
profissional é a pedida. Procure ouvir mais e aprenda com sabedoria
as lições necessárias.
RELACIONAMENTOS: o magnetismo dos aquarianos está a toda
prova. Não faltam pessoas interessadas, por mais que não consiga
perceber quem é quem nesse tiroteio de olhares. Até para quem quiser
assumir definitivamente uma relação, este é o momento. Casamentos
podem ser marcados a partir de agora.
PEIXES – DE 20/2 A 20/3: A possibilidade de aumentar lucros e
conduzir os negócios para uma determinada finalidade pode ser a
oportunidade que faltava para deixar a situação mais segura, seja no
campo do trabalho, seja para adquirir a casa própria ou fechamento de
algum contrato. Forte aptidão para negociar.
RELACIONAMENTOS: sua maneira de ver a pessoa amada e as
emoções que permeiam o período pode mexer com o relacionamento,
sobretudo questões relativas ao passado. O mais importante é saber se
expressar bem para não deixar ambiguidades atrapalhar a construção
do amor de ambos.
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Kelly Key e filha comemoram
nova fase de suas carreiras
Depois do sucesso de seu novo CD
’No Controle’, Kelly Key, 32, está preparando para apresentar o ’Projeto Baba
Baby’, cuja a ideia veio das redes sociais
e vai se transformar em canal no YouTube. Além do sucesso em sua carreira, a
cantora também deve comemorar a estreia da filha, Suzanna Freitas como apresentadora de TV.
De acordo com o ‘Ego’, Suzanna Freitas deve apresentar um
programa de videoclipes no canal pago no qual Marlene Mattos é
diretora artística. “A Suzanna é muito madura. Ela tem que experimentar aos poucos para ver se é a praia dela mesmo até ir ganhando
intimidade com as câmeras”, disse a mãe coruja.
Sobre o seu projeto de canal via internet, Kelly Key explicou de
onde surgiu a ideia. “A ideia surgiu com marcações nas minhas fotos
das redes sociais com o objetivo de alertar as pessoas para a ideia de
que temos que levar uma vida mais saudável. Levo muito a sério a
minha alimentação e os meus treinos já faz um ano. Nunca é tarde
para mudarmos nossas ideologias e sermos quem realmente gostaríamos de ser. Se eu comecei isso aos 31 anos, você também pode”,
contou ela

Tom Cruise não visita a filha Suri
há quase 1 ano, diz site
O ator Tom Cruise, 52, estaria há quase um ano
sem ver a filha Suri, 8, fruto do seu relacionamento com a atriz Katie Holmes, 36, de quem se separou em 2012.
De acordo com o site “TMZ”, apesar de ter declarado publicamente que não via a herdeira por
conta das gravações do filme “Missão Impossível
5″, o galã de Hollywood não procurou a meninanem mesmo quando teve duas semanas de folga.
Procurado pelo veículo, o representante do famoso negou que ele
esteja afastado de Suri e disse que ele a tem visto bastante, mas longe dos holofotes. Apesar disso, a informação foi rebatida por pessoas próximas de Katie que garantiram que Tom tem se mantido longe
da garotinha.
Rumores dão conta que Tom Cruise se distanciou de Katie e Suri
porque elas teriam sido classificadas pela cientologia, religião que
ele segue, como pessoas donas de personalidades antissociais e que
são impedidas por seus atos de progredir como indivíduos.
Ainda segundo o site, a separação de Tom e Katie foi bastante
conturbada e os dois nem se falariam mais. Assuntos relacionados
com a Suri seriam discutidos por meio de intermediários dos atores.

Mesmo separado, Zezé Di Camargo
comprou apartamento para pais de Zilu
Apesar do fim do seu casamento de 30 anos
com Zilu Godói, 53, Zezé Di Camargo, 52, parece manter uma relação amistosa com os pais da
socialite.
De acordo com informações da coluna “Retratos da Vida”, do jornal “Extra”, o cantor sertanejopresenteou os ex-sogros com um imóvel. Atualmente, eles moram em Goiânia, Goiás, em um
apartamento que foi dado pelo músico.
“Zezé é como se fosse um filho para mim. Ele ajudou muito toda
nossa família, não tenho do que reclamar. O casamento dele com
a minha filha acabou, mas temos uma ótima relação. Zezé foi um
ótimo genro e uma pessoa muito boa”, elogiou Seu Geraldo, pai de
Zilu.
Há alguns meses, Zezé assumiu o seu romance com a capixaba
Graciele Lacerda, 33. A morena é presença constante nos shows do
cantor e sempre posta fotos deles juntos nas redes sociais.

Ed Motta fala mal de brasileiros
em rede social
Ed Motta, 43, causou polêmica mais uma vez ao reclamar de brasileiros que vão aos seus shows na Europa no Facebook. “Conforme venho avisando aqui nos
últimos três anos, eu agradeço e fico honrado em ser prestigiado pela
comunidade brasileira, mas é importante frisar, não tem músicas em
português no repertório, eu não falo em português no show. Preciso
me comunicar de forma que todos compreendam, o inglês é a língua
universal, então pelo amor de Deus, não venha com um grupo de
‘brasuca’ berrando 'Manuel’ porque não tem, e muito menos gritar
'fala português Ed’. O mundo inteiro fala inglês, não é possível que
o imigrante brasileiro não saiba um básico de inglês. A divulgação
da gravadora, dos promotores é maciça no mundo Europeu, e não na
comunidade brasileira”, escreveu o cantor.

acesse: www.jm1.com.br

“Verdade seja dita, que meu público brasileiro de verdade na
Europa, é um pessoal mais culto, informado, essas pessoas nunca
gritaram nada, o negócio é que vai uma turma mais simplória que
nunca me acompanhou no Brasil, público de sertanejo, axé, pagode,
que vem beber cerveja barata com camiseta apertada tipo jogador
de futebol, com aquele relógio branco, e começa gritar nome de
time. Não gaste seu dinheiro, e nem a paciência alheia atrapalhando
um trabalho que é realizado com seriedade cirúrgica, esse não é um
show para matar a saudade do Brasil, esse é um show internacional.
Que desagradável ter que toda vez dar explicações, e ter que escrever esse texto infame”, concluiu Ed Motta.
Ed Motta ainda fez questão de responder diversos comentários
e críticas dos seguidores que o chamaram de arrogante. “Por isso
eu amo essa terra, intolerante, ignorante e opinativa sem saber de
nada”, escreveu ele para um fã que se surpreendeu por ele estar respondendo aos comentário.

Rock in Rio 2015 já tem ingressos
esgotados para três dias
A venda de ingressos para o Rock in Rio 2015 começou na quinta-feira (09) e apenas algumas horas depois de seu início três dias de
shows do festival já tinham os ingressos esgotados. O primeiro dia
a ter os ingressos esgotados, 57 minutos após o começo das vendas,
foi 26 de setembro, que tem como atrações principais Sam Smith e
Rihanna. Logo em seguida, os ingressos para o dia 18 de setembro,
que tem como atração principal Queen comAdam Lambert, também
ficaram indisponíveis. Os ingressos para o dia 27 de setembro, que
tem shows de Katy Perry e A-Ha, também já foram todos vendidos.
Erros técnicos e bugs no site de venda de ingressos irritaram os
compradores na manhã do primeiro dia de vendas. As redes sociais
serviram para que os internautas reclamassem bastante dos erros.
Ainda há ingressos disponíveis para os dias 19, 20, 24 e 25 de setembro, quando se apresentarão atrações como Metallica, Elton
John, Rod Stewart, System of a Down, Queens of the Stone Age e
Slipknot.

Betty Lago faz tratamento espiritual contra
câncer com médium João de Deus
Lutando há três anos contra um câncer na vesícula
- e que depois foi para o fígado -, Betty Lagoacaba
de recorrer também ao tratamento não-convencional.
Segundo uma fonte do blog, a atriz tem sido vista
no centro do médium João de Deus, em Abadiânia
(GO), para se submeter a tratamento espiritual na luta
contra a doença grave. Quem também se tratou por lá
foi Reynaldo Gianecchini, que enfrentou com sucesso um câncer linfático em 2011. O tratamento espiritual de João de Deus foi destaque no programa “Profissão Repórter”
da noite de terça-feira (7), na Globo.

Naomi Campbell faz exigências bizarras e
“causa” em avião por ter nojo das pessoas
Naomi Campbell está no Brasil para participar do jantar de gala da amfAR (fundação
internacional que arrecada fundos para pesquisas da cura da aids). Ela veio de Londres e
"causou" no avião, deixando os que estavam
na primeira classe sem entender nada. Para
começar o show de bizarrice, usou uma máscara para não respirar o mesmo ar que as outras pessoas... Depois,
exigiu álcool para limpar a poltrona. Não contente, forrou tudo com
fraldas (isso mesmo que você leu) antes de sentar. Que esquisita, né?

Fernanda Montenegro irritada com novela
Comenta-se nos bastidores da Globo que Fernanda Montenegro
anda insatisfeita com o que a Globo está fazendo com ela.
Como houve rejeição do público contra as personagens dela e de
Nathalia Timberg, que se beijaram na boca logo no primeiro capítulo, elas vão perder espaço em Babilônia.
Tudo indica que Teresa, papel de Fernanda, poderá até morrer na
novela. A rejeição contra Babilônia é tanta (e não somente pelas personagens das duas, tem muita coisa que o público conservador não
está gostando) que já tem anunciante ameaçando romper contrato.
Os autores foram obrigados a reescrever parte da novela e os atores regravando cenas.
Sophie Charlotte não será mais prostituta, por exemplo. E Marcos
Pasquim não dará mais beijo gay em Marcello Melo Jr. Ele ficou
incomodado com isso, pois achou que é censura.
O bicho está pegando por lá.

Cauã fica arrasado com novo affair de Grazi
Cauã Reymond está desolado, tadinho. Segundo uma fonte próxima a ele e a Grazi, o bonitão ficou inconformado e incomodadíssimo
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ao saber que a mãe de sua filha agora está de namorico com o ex-judoca Flávio Canto (notícia publicada com exclusividade por esse
blog). Depois da escapada com Isis Valverde, Cauã se arrependeu e
fez de tudo para voltar com Grazi. Ela chegou a ter uma recaída, mas
logo se separou de vez do rapaz que adora ciscar por aí.
A gota d'água foi ele ser flagrado com ninguém menos que Bárbara Evans. Aí Grazi caiu fora de vez, pois não quer sua imagem associada a eles. Cauã não quer que Grazi faça a fila andar, mas continua
de rolo com a filha de Monique. Obs.: Grazi Massafera está negando
que esteja com Flávio Canto. Então, tá.

Winits exige que figurantes sejam isolados
para não se misturarem com ela em gravação
Danielle Winits tem sido ela mesma nos bastidores do novo humorístico de Tom Cavalcante
que vai estrear em um canal a cabo. As gravações estão acontecendo em uma produtora de SP.
Cheia de frescuras e exigências, a intocável
atriz não quer que os figurantes do programa
cheguem perto dela.
Por determinação da moça, eles têm de evitar
de circular onde ela fica e devem ser isolados em
outro local para não cruzar com ela. Há quem
diga que colocaram até um banheiro químico
para eles no fundo da produtora. Winits chega, não olha na cara de
ninguém, grava e vai embora. O povo zoa e comenta que ela não
esboça reação pelo fato de o rosto não se mexer mais de tanto botox e aplicações de preenchimentos... Por outro lado, Nany People
e Camilla Camargo, filha de Zilu Godoy e Zezé Di Camargo, estão
dando show de simpatia. São super queridas e agradáveis.

Gian se separa de Giuliano, que afirma que
o parceiro está perturbado e surtou do nada
Gian não forma mais dupla
com Giuliano (que substituiu
Giovani, irmão de Gian). Eles
(Gian e Giuliano) ficaram juntos somente por quatro meses.
Giuliano disse ao blog que o
colega surtou e ligou de repente pedindo a separação.
- O Gian está meio perturbado. Não me deu a menor satisfação, não foi sincero comigo, simplesmente disse que não iria continuar com a dupla. Gravamos DVD
há 15 dias e agora ele resolve acabar com tudo. Giuliano contou
também que um dos motivos da confusão é a mulher de Gian, Tati
Moreto. - Ela se intromete em tudo, intefere em tudo na vida dele. O
Balanço Geral, da Record, conversou com os dois (separadamente,
claro, pois eles não estão se falando). As entrevistas vão ao ar nesta
terça (7) a partir do meio-dia.

Thiaguinho sai nervoso do Mais Você por
ser impedido de cantar
Thiaguinho saiu irritadíssimo do programa
de Ana Maria Braga, na segunda (6).
A apresentadora passou quase o tempo todo
com o ex-BBB Fernando e deixou pouquíssimo espaço para o pagodeiro, que tinha levado
até banda, mas nem conseguiu cantar.
Ele foi embora cuspindo fogo com a produção, claro, pois com Ana Maria fingiu que
estava tudo bem. Thiaguinho, que será um dos
jurados do SuperStar, foi ao Mais Você com
André Marques e Rafa Brites para divulgar a segunda temporada do
programa. Mas só deram alguns minutinhos do último bloco para
eles, tadinhos.

Zeca é desperdiçado na Globo e usado para
tirar mulher do Boninho da geladeira
O que estão fazendo com Zeca Camargo na
Globo é no mínimo sacanagem.
O talentoso apresentador está sendo totalmente desperdiçado. Tiraram o cara da Fantástico e
enfiaram no "cansado" Vídeo Show. Agora resolveram tirá-lo de novo do ar. Aí Boninho teve a
"brilhante" ideia de usar Zeca e oferecer a ele um
programa nas manhãs de sábado.
Mas tem um interesse do diretor por trás: tirar sua mulher Ana Furtado da geladeira. Se o
programa vingar, ela vai participar ao lado de
Zeca e André Marques, o Mocotó. Zeca Camargo tem sido obrigado a aguentar cada mala sem
alça, né?
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OAB Manhuaçu realiza II Torneio de Futebol
Society entre Subseções da região
Evento esportivo torna-se um dos mais importantes para a advocacia em toda região.
Realizado em conjunto com as demais subseções, o objetivo é integrar cada vez mais a classe.

E

Abre Campo

m clima de descontração, alegria e integração, foi realizado na
manhã de sábado (28), o II
Torneio de Futebol Society
entre Subseções da região,
promovido pela OAB Manhuaçu, com o apoio da OAB/
MG e da CAA/MG, na sede
campestre da União Bancária
Atlética, em Manhuaçu.
Com a presença do presidente da OAB/MG, Luís
Cláudio da Silva Chaves; do
tesoureiro adjunto da seccional mineira, Euler de Moura Soares Filho; do diretor
institucional da OAB/MG,
Joel Moreira Filho e dos conselheiros seccionais, Fauze
Gazel Júnior e Welington
Luzia Teixeira, cinco equipes
disputaram o evento esportivo (Manhuaçu, Governador
Valadares, Abre Campo, Caratinga e Viçosa).
A equipe da OAB Abre
Campo sagrou-se campeã. A
vice-campeã foi a equipe da
OAB Valadares. No I torneio
realizado no ano passado, a
equipe de Abre Campo foi
vice-campeã e a equipe de
Valadares foi campeã.
A entrega de medalhas e
troféus foi realizada pelos
presidentes das subseções
participantes, pelo vice-presidente da OAB/MG, Eliseu
Marques de Oliveira, pelo
vice-presidente da CAA/MG,
Wagner Antônio Policeni Parrot, pelo presidente da OAB
Raul Soares, Áser Barros de
Paula e pelo presidente da
comissão de esporte e lazer da
OAB Viçosa, Rafael Francisco Porcaro Alves.
INTEGRAÇÃO
E VALORIZAÇÃO
O presidente da OAB Manhuaçu, Alex Barbosa de Matos, agradeceu a participação
de todas as equipes, dos advogados e advogadas que prestigiaram o torneio assistindo
às partidas e também à equipe
de arbitragem que conduziu
o torneio com transparência,

lisura, empenho, dedicação e
imparcialidade.
Alex Barbosa de Matos
ressaltou que a diretoria da
OAB Manhuaçu ficou muito
satisfeita com a receptividade
e integração havida entre os
advogados das subseções
participantes. “Este evento esportivo torna-se um dos mais
importantes para nossa classe
em toda região. Realizado em
conjunto com as demais subseções, o objetivo é integrar,
fortalecer e valorizar cada vez
mais a nossa classe”, citou.
Ele também agradeceu
ao presidente da OAB/MG,
Luís Cláudio Chaves e ao
presidente da CAA/MG,
Sérgio Murilo Diniz Braga,
por todo apoio na realização
deste evento. “Desejamos
dar continuidade a atividades
semelhantes, proporcionando maior interação entre os
advogados de toda região”,
pontuou.
Alex Barbosa de Matos
agradeceu também aos presidentes da OAB Abre Campo,
Jesus José de Miranda; da
OAB Governador Valadares,
Elias Dantas Souto; da OAB
Caratinga, Dênis Barroso
Fonseca e da OAB Viçosa,
Vanja Honorina Aguiar Albino, pela confiança depositada
na organização do evento.
“Temos a honra de promover
mais um torneio e ver este
momento de confraternização
entre os colegas advogados.
Aliás, sabemos que sem a
parceria da UBA, através de
seu presidente Saulo Delano
Durães Garcia, que nos cedeu
esta estrutura, não teríamos
condições de realizar uma
bela competição como esta”,
enfatizou.
Ele revelou, ao final, que
providenciará para que a equipe da OAB Manhuaçu possa
treinar e se preparar para os
futuros eventos esportivos,
em especial, o JAM 2015, que
acontecerá no mês de agosto.
Para o presidente da OAB
Abre Campo, Jesus José de
Miranda, o II torneio entre

Caratinga

Governador Valadares

Manhuaçu

Viçosa

Abre Campo se sagrou campeão do II Torneio de
Futebol Society

Dirigentes da OABMG acompanharam o torneio

Dirigentes das OABs da região

as subseções foi um momento marcante, de união e
alegria. “Quero agradecer a
oportunidade de participar
mais uma vez deste evento
que tem se destacado como
uma grande experiência de
integração entre os advogados
de toda região. A iniciativa
do presidente Alex Barbosa
de Matos, apoiada por todos

nós, tem possibilitado momentos de união, interação
e troca de experiências entre
a advocacia de nossa região.
Fico muito feliz de participar
deste projeto histórico de
valorização de nossa classe”,
destacou.
Segundo o presidente da
comissão de esporte e lazer da
OAB Viçosa, Rafael Francis-

Valadares ficou com i vice-campeonato

co Porcaro Alves “o torneio
organizado pela OAB Manhuaçu é uma referência para
a advocacia em todo Estado.
Precisamos interagir mais
a nossa classe em momentos de lazer e descontração
como ocorreu em Manhuaçu. Temos muito orgulho de
participar deste momento.
Parabenizo o presidente Alex

Barbosa pela liderança e pelas
ideias de fortalecimento e
união da advocacia de toda região. Conte com nosso apoio.
Estamos à disposição para
participar de outros eventos
como este que una e valorize
a nossa classe”, enfatizou.
Assessoria de Comunicação / OAB Manhuaçu

