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Circulação: Região Vertente do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Centenário da SAF da Igreja
Presbiteriana de Manhuaçu
PÁGINA 16

Distribuição gratuita

Um sonho conquistado para 58
famílias de Santana do Manhuaçu
PÁGINAS 08 e 09

Santana do Manhuaçu, 30 de maio
de 2015, 58 famílias deixaram de
pagar aluguel, graças a iniciativa
do ex-prefeito João do Açougue.

Sociedade Auxiliadora Feminina da IP de Manhuaçu

Leandra
Leal
Público presente na solenidade de entrega das chaves das casas

Ato Público cobra juiz e reativação
da cadeia pública em Lajinha
Anitta

PÁGINA 05

Zeca Camargo

A mobilização popular protestou também contra a desativação da cadeia pública
da comarca, ocorrida no ano passado.
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EDITORIAL

Escândalo vai motivar PF
entrar em campo

CHARGE

A

s investigações americanas pegou o mundo de surpresa, com dois
brasileiros presos, o Brasil deve ser o campeão na corrupção, coisa que
deixa o povo envergonhado, tomara que com todos estes escândalos
sirva para amenizar a corrupção em nosso país. A Lava Jato deve inspirar a
Polícia Federal a entrar em campo, precisamos melhorar o nosso país. Após
uma operação da polícia americana deflagrar o maior escândalo de corrupção
da história do futebol, que resultou na prisão de oito dirigentes ligados à
Fifa, o presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, abandonou o congresso da
entidade, na Suíça, e voltou ao Brasil.
As notícias dos jornais, principalmente a Folha de São Paulo publicou que
há indícios na investigação do Departamento de Justiça dos EUA que podem
relacioná-lo a esquema de propina. José Maria Marin, vice de Del Nero na CBF
e suspeito de envolvimento, foi preso. Há documentos que indica que Marin
dividiu com Del Nero e Ricardo Teixeira, também ex-presidente da CBF, R$
2 milhões para fechar a venda de direitos sobre a Copa do Brasil para duas
empresas de marketing. A defesa de Marin não se pronunciou. Teixeira não foi
localizado. O Senador Romário denuncia irregularidades no futebol, mesmo
antes de ser deputado e agora senador. Qualquer torcedor sabe que existem
corrupção no futebol brasileiro. Pegou mal a saída de Del Nero, embora não
tivesse direito a voto na eleição presidencial, por ser do Comitê Executivo
da Fifa, o encontro entre os dirigentes da entidade teve importante votação
sábado 30, da qual Del Nero participaria: a entidade decidiu que a América
do Sul continuará com vaga da repescagem na Copa do Mundo.
Por determinação do ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, a Polícia Federal (PF) abriu inquérito para investigar as ramificações no Brasil
do esquema de corrupção na Federação Internacional de Futebol (Fifa).
As investigações serão centralizadas na Superintendência da PF no Rio de
Janeiro. É impressionante como as irregularidades em todos os setores da
sociedade é deixado de lado, normalmente a grossa corrupção começa fora
do setor de origem, é como se as autoridades locais não soubesse de nada.
Quem neste país não sabem que ouve superfaturamento na Copa do Mundo
de 2014, qualquer um sabe que os estádios de futebol aqui custaram muito
mais que em outros países e foi muito denunciado, mas as autoridades não
investigaram. Acredito que se houvesse boa vontade o país poderia ser um
exemplo de boas ações e credibilidade. Deveria ter no Brasil uma Polícia
Federal mais bem aparelhada com um efetivo três a quatro vezes maior, o
próprio combate ao crime que evitaria muitos desvio e roubos cobriria tranquilamente as despesas. Já que o Ministério Público em muitos municípios
não funcionam, deveria ter um serviço da
Fale com a redação
Polícia Federal que agisse pelo menos uma
contato@jm1.com.br vez ao ano em cada município fiscalizando
o executivo, legislativo e judiciário, pois há
(33)3331-8409
tantas irregularidades que o dinheiro somem
e as dívidas acumulam e quem sofre são as
pessoas que mais necessitam. Hoje a PF só visita um município depois de
muitas denúncias e geralmente quando o estrago já foi feito e mesmo depois
de apurados os fatos, os executivos dificilmente são afastados e continuam
nas mesmas práticas. O Brasil está cheio destes problemas, em todos os estado e regiões vamos encontrar prefeitos governando e que pese sobre eles
crimes investigados e provados, mas nada acontece e os ilícitos continuam.
As autoridades norte-americanas investigam a participação de dirigentes
da Fifa e empresários em uma fraude na escolha dos países-sede das duas
próximas copas do Mundo (Rússia, em 2018, e Catar, em 2022). No Brasil,
as suspeitas recaem sobre contratos de patrocínio e de transmissão da Copa
do Brasil assinados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
Não entendemos porque só agora os nossos parlamentares querem criar
a CPI da CBF, que já foi lido no Plenário do Senado. O Jornal 'El País':
Denunciou que há 100 milhões de dólares em subornos pela Copa América.
Foram presas até o momento, 14 pessoas, entre eles sete dirigentes da Fifa,
incluindo o ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) José
Maria Marin. Todos foram indiciados por extorsão e corrupção pela Procuradoria de Nova York.
Cardozo disse que o Procurador Geral da República, Rodrigo Janot, foi
informado sobre a decisão. Segundo Cardozo, ele e Janot vão se reunir
para acertar uma atuação conjunta entre PF e Ministério Público Federal na
investigação. O futebol já foi muito usado para tirar dos brasileiros outras
atenções. Esperamos que os brasileiros não esqueçam dos outros graves
problemas da Nação.
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ESCREVA-NOS, SERÁ UM PRAZER DIVULGAR SUA CARTA.
LEIA ACIMA COMO FAZER E MÃO NA CANETA OU NO TECLADO.

CARTA DOS LEITORES
Ao Jornal das Montanhas
Hoje passei um sufoco, por falta de atendimento médico no posto de saúde do meu bairro, fiquei indignado
e estava conversando com uma senhora mais no sentido
de desabafar e aí ela começou me explicando uma série
de informações que eu ainda não havia imaginado. Ela
me disse aqui todos sabem os endereços dos postos de
saúde, em toda cidade é a mesma coisa, os moradores
conhecem o posto de saúde do bairro, mas a grande
maioria não sabe quais são as especialidades médicas
atendidas por aquela unidade de saúde, nem o dia de
plantão de cada médico, nem a carga horária. Caso seja
mal atendido, ou desentenda com algum funcionário de
alguma forma, ninguém conhece os superiores a quem
reclamar, muito menos os caminhos corretos para dar
andamento em suas manifestações.
As prefeituras deveria informar os munícipes sobre
nestes casos a quem encaminhar suas reclamações,
mas não, os próprios órgãos públicos dificultam esse
conhecimento para não serem cobrados.
As prefeituras deveriam distribuir panfletos aos
moradores do bairro com o quadro de funcionários do
posto, da escola, da creche, com carga horária com-

pleta e nomes e contatos dos superiores, para que toda
a população tomasse conhecimento, e principalmente
criar uma ouvidoria.
Não sentimos nos gestores públicos a vontade ou
preocupação em aprimorar as condições de atendimento
de serviços oferecidos.
Essa distorções existem em maior número nos municípios do interior, sabemos que tem muitas cidades que
funciona muito bem todos os serviços. Cito aqui a cidade de São Caetano que é um modelo de administração,
lá cada bairro os postos de saúde funcionam como um
hospital bem aparelhado e com bons médicos. Lógico
que sabemos que muitos municípios são pobres e não
há muitos recursos, mas em quase todos há denúncias
de superfaturamento de obras e desvio de verbas, é mais
uma questão de transparência.
Outro grande problema é o controle de funcionários, principalmente se for de alto escalão, em muitas
prefeituras os médicos não cumprem horário, as filas
crescem e as vezes as pessoas tem que voltar outro
dia. Deveria controlar a frequência dos servidores para
que cumpram suas cargas horárias, sem as tão comuns
saídas do expediente.
Guimarães Duque

2 de junho / 2015

acesse: www.jm1.com.br

3

DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
MEC pagava bolsa para 46 alunos mortos
O Ministério da
Educação afirmou
dia
(25) que as
bolsas do Prouni
concedidas a 46 alunos mortos foram
suspensas após a
notificação da Controladoria Geral da
União (CGU). Uma auditoria do órgão de fiscalização
publicada em março apontou bolsas de estudos pagas a
alunos mortos e a estudantes fora dos critérios de renda
do programa federal.
De acordo com o ministério, a verificação sobre a morte dos estudantes é de responsabilidade das instituições
de ensino superior. Após a auditoria da CGU, as instituições foram notificadas e as 46 bolsas foram encerradas.
O beneficiário que aparecia no Sistema de Controle
de Óbitos (Sisobi) como falecido antes de entrar na universidade estava vivo em 2012 e matriculado no curso
de direito. Em consulta ao site da Secretaria da Receita
Federal, o CPF do estudante consta atualmente com situação regular. Segundo o ministério, o aluno foi bolsista
até o término do curso em 2012. A pasta informou que
atualmente a inscrição no Enem, requisito para participação do Prouni, faz cruzamento com dados do CPF na
Receita Federal. A auditoria, cujo relatório foi publicado
em março de 2015, avaliou os dados de mais de 1 milhão
de bolsistas do Prouni. Entre 2006 e o primeiro semestre
de 2012, os auditores encontraram 3.800 estudantes beneficiados apesar de não se enquadrarem nos critérios de
renda do Prouni e outros 12.052 que receberam a bolsa
de estudos sem ter estudado em escola pública ou como
bolsista em escola particular.
Alta renda: A CGU considerou ainda se os alunos que
recebiam bolsas integrais participavam do grupo com
renda familiar de até um salário-mínimo e meio per capita. O relatório indica que, de 2006 ao primeiro semestre de 2012, 3.800 candidatos que não se enquadravam
nas regras de renda para participar do programa como
bolsistas integrais.
Outros 621 tinham renda familair superior a três salários-mínimos per capita, valor máximo para receber bolsa de 50% do Prouni. O relatório critica o fato do sistema
não verificar rotineiramente a renda familiar.

MEC determina que Enem seja
obrigatório para conseguir Fies
O Ministério da Educação (MEC) publicou na edição
desta terça-feira (26) do "Diário Oficial da União" uma
portaria que torna o Exame Nacional do Ensino Médio
(Enem) obrigatório para todos os candidatos ao Fundo de
Financiamento Estudantil (Fies), inclusive professores de
escolas públicas e alunos formados até 2010. A regra passa
a vigorar a partir de primeiro de janeiro de 2016.
De acordo com a portaria, "a seleção dos estudantes aptos
para a contratação do financiamento do Fies, a partir do primeiro semestre de 2016, será efetuada exclusivamente com
base nos resultados obtidos no Exame Nacional do Ensino
Médio - Enem."

Com que frequência você busca a Deus?
Sobre crescimento dos evangélicos. A cada senso o IBGE
apresenta crescimento dos evangélicos, mas mesmo assim
o número de pessoas ativo nas igrejas ainda são muito pouco. Veja a população de Manhuaçu com mais 85 mil habitantes, é só verificar os templos, suas capacidades para ver
que a frequência, está muito a quem do desejado. Segundo
pesquisa realizada pelo Jornal das Montanhas em 2012 o
número de evangélicos era de 30% e católico de 64%. Não
há uma estatística oficial do número de pessoas que frequentam realmente os cultos e missas. Muitas pessoas se
dizem católicas ou evangélicas, mas raramente frequenta
uma denominação. Não adianta a “igreja” católica diminuir

e a “igreja” evangélica” crescer, se não houver conversão, ou
seja, um novo nascimento (João 3.3) ou se não recebermos a
cristo como único salvador e Senhor pessoal (João 1.12), de
nada vai adiantar ser da “igreja” católica ou evangélica, ou
mesmo de qualquer outra denominação. O que precisa crescer sim é o número de discípulos de Jesus, ai sim, tudo será
diferente e saber que só Cristo Salva não há outro mediador.
Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida; ninguém vem ao
Pai, senão por mim. (João 14:6). Porém muitos serão chamados e poucos escolhidos, a questão é realmente adorar
ao Senhor de verdade e de todo o coração, é saber renunciar
as coisas do mundo, e quando digo renunciar quero dizer
estar disposto a dar a própria vida se for necessário! Bens
materiais é o que todo mundo busca, mas e a sua missão?
Você já pensou se esses evangélicos que crescem a cada ano
salvassem pelo menos uma vida para cristo? Já teríamos a
maior parte da nação cristã! É claro que deve ensinar direito
aos novos convertido, para que eles não se percam. Dê o
seu coração e esteja disposto a dar o seu tempo e a sua vida
nas mão dEle! Não te digo que é fácil, mas o que é bom
realmente na vida não é fácil de se conquistar, e se você
estiver disposto a dar tudo de sí para Deus Ele te honrará
pois você será como o servo bom e fiel! Digo pois que leiam
a Bíblia para não serem enganados, estudem e pratiquem!
Não são muitos que servem como Deus gostaria, por isso
digo a vocês VIGIEM!

culdade tomar providências contratando segurança particular,
acredito ser esta a única saída no momento para dar um pouco
de segurança aos alunos que ali estudam. A população está insegura e carente de policiamento. Antônio, um senhor que estava ao lado pediu licença e disse: “lembro-me que até 1999 a
cidade era um paraíso, hoje assaltos e furtos virou rotina, sinto
saudade do tempo em que poderia ir e vir sem ser incomodado,
mesmo a noite você poderia transitar sem medo”. Lamentou o
Sr. Antônio.
LIMPEZA: Pessoas que passam pela escadaria em frente
ao batalhão, que dá acesso a rua Antonio Wellerson reclamam
da sujeira e reivindicam sua limpeza.
Moradores da rua Antonio Miranda Sette próximo a escola
do futuro estão sofrendo com o afundamento de um lote ao
lado da rua, que apesar de ter sido construído um muro de contensão está causando sérios problemas a população em razão
dos buracos e ondulações que surgiram, a população reivindica atitude das autoridades competentes para que seja sanado o
problema em questão.

APAC tem nova diretoria

O gol de placa de Romário será no Senado
Romário pede prisão
de 'todos aqueles que
praticaram crime e se enriqueceram ilicitamente'
Deu no Alerta Total: O senador Romário
(PSB-RJ) recolheu 52
assinaturas e protocolou
o requerimento para a instalação no Senado de uma CPI
para investigar as denúncias de corrupção na Confederação
Brasileira de Futebol. A apuração vai desde a presidência
de Ricardo Teixeira, passando por José Maria Marin (preso
ontem na Suíça junto com outros 13 dirigentes da FIFA),
até a atual gestão de Marco Polo del Nero. Romário vibrou:
"Até que enfim! O FBI e a polícia suíça fizeram as prisões
mais rápido do que eu pensava. Se dependesse da nossa polícia essas prisões não aconteceriam. Com a CPI a caixa
preta da CBF vai ser aberta para moralizar definitivamente
nosso futebol".
O craque Romário já antecipou que pedirá ao senador
Renan Calheiros para ser o relator da CPI. Romário chutou na cabeça? " Eu vou ficar mais feliz ainda quando o
Ricardo Teixeira for preso, o que deve acontecer em breve.
Todos se achavam intocáveis na CBF, diziam que era uma
entidade privada e não tinham que ser investigados. Mas
como dizem meus amigos, a casa vai cair para eles". A CBF,
em nota oficial defensiva, aposta no contrário: "Diante dos
graves acontecimentos ocorridos nesta manhã em Zurique,
envolvendo dirigentes e empresários ligados ao futebol, a
CBF vem a público declarar que apoia integralmente toda
e qualquer investigação. A entidade aguardará, de forma
responsável, sua conclusão, sem qualquer julgamento que
previamente condene ou inocente. A nova gestão da CBF,
iniciada no dia 16 de abril de 2015, reafirma seu compromisso com a verdade e a transparência." Aguardemos para
ver, uma pizza ou uma bola na rede.
Crítico das irregularidades nos bastidores da CBF, deflagradas após o início das investigações sobre o pagamento de
propinas entre dirigentes do futebol mundial, o senador Romário (PSB), disse que aposta na condenação do atual presidente
Marco Polo Del Nero e do ex-mandatário, Ricardo Teixeira.

Saudade da nossa Manhuaçu sem violência
Um grupo de alunos estavam tomando café, de repente
uma pequena estória virou um debate sobre violência. Segundo Fernando os moradores do município estão cada dia mais
revoltados com a falta de segurança e a falta de punição dos
infratores, vez que, até mesmo os policiais sofrem ameaças por
bandidos, salientando ainda que o bairro Alfa Sul onde está
localizado a Faculdade Facig por não ter policiamento necessário e eficaz, não há outra alternativa a não ser a própria fa-

Nova diretoria da APAC toma posse

Diretora e Vice Diretora da APAC, Maria Imaculada e Dra.
Denise são empossadas pelo juiz da Vara Criminal da Comarca,
Dr. Walteir Silva
MANHUAÇU – Na tarde do dia (25), aconteceu a cerimônia
de posse da nova diretoria da Associação de Proteção e Assistência
ao Condenado (APAC) de Manhuaçu. O juiz da Vara Criminal da
Comarca de Manhuaçu, Dr. Walteir da Silva, deu início a cerimônia
e posse aos membros, eleitos. Presidente, Maria Imaculada Dutra
Dornelas; vice-presidente - Dra. Denise Rodrigues de Oliveira; primeiro secretário; advogado, Roberto Gomes, 2ª secretária Karen
Aparecida Braga, 1º Tesoureiro Cap. Rômulo do Carmo Rodrigues,
2º Tesoureiro Leandro Satlher Campos, Diretor de Patrimônio Diego Abineder, Consultor Jurídico Yuri Daiberti e como consultores
espirituais, padre José Evandro e Pastor Onésimo. Segundo o Juiz
Valteir o índice de recuperação dos detentos é de 95%

Diretora e Vice Diretora da APAC, Maria Imaculada e
Dra. Denise são empossadas pelo juiz da Vara Criminal
da Comarca, Dr. Walteir Silva

Cartão nacional do SUS exigido para
qualquer atendimento a partir de 1º de junho
Começou na segunda-feira, 1º de junho, os usuários das unidades
do Programa Saúde da Família (PSF) devem apresentar o cartão nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) para realizar qualquer tipo
de procedimento. Esta é uma determinação do Governo Federal que,
por meio do Ministério da Saúde, está transferindo o Sistema de Informação da Atenção Básica (Siab) para o Sistema de Informação em
Saúde para a Atenção Básica (Sisab). Com isso, vários sistemas de
saúde estarão integrados em um único software, o “e-SUS”. A transferência busca melhorar o registro de informações prestadas aos usuários do SUS, garantindo ações mais efetivas para a população. De
acordo com a superintendente de Ações em Saúde do Município, Vânia Maimone, para incluir qualquer tipo de procedimento ou consulta
no e-SUS é necessário possuir o número do cartão nacional do SUS.
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"A comissão pode reduzir a idade penal de 18 para 14 ou 12 anos",

Presidente da comissão especial que discute na Câmara a redução da maioridade penal, André Moura afirma que grande debate será
sobre a forma da mudança e defende sessão com Datena, Sheherazade e Rezende: “O convite está mantido”

PLANALTO OFENDE A LEI PARA PROTEGER ROSE NORONHA

INFELIZ

O Planalto optou por ofender a Lei de Acesso à Informação, que
Dilma sancionou, para esconder o relatório de gastos do cartão
corporativo utilizado pela ex-chefe do escritório da Presidência da
República em São Paulo, Rosemary Noronha, amiga íntima de
Lula. Após 45 dias enrolando, o Planalto alegou ontem, em resumo, que a farra de gastos de Rosemary virou caso de “segurança
da sociedade e do Estado”.

O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, faz parte da extensa
lista de petistas insatisfeitos com o partido. Ele só amenizou críticas ao PT após ganhar força o projeto “volta Lula 2018”, do qual
ele faz parte.

PF NA COLA
Rosemary foi alvo da operação Porto Seguro, da Polícia Federal,
e denunciada pelo Ministério Público por improbidade administrativa.

É DA CARREIRA
Não prosperou a ideia da ministra Izabela Teixeira (Meio Ambiente) na
missão do Brasil na OEA. Dilma manteve o princípio de nomear apenas
diplomatas. O escolhido foi o embaixador José Luis Machado Costa,
que já estava designado para o cargo de cônsul-geral em Frankfurt.
CIUMEIRA

QUEM RESOLVIA
Acusada de tráfico de influência, corrupção passiva e formação
de quadrilha, Rose ficou conhecida como “facilitadora-geral da
República”.
MADRINHA INFLUENTE
Quase sempre presente em viagens internacionais nas ausências
de d. Marisa, Rose Noronha até fez indicações para cargos importantes.
‘CARÁTER SIGILOSO’
Mesmo sob a Lei de Acesso à Informação, o Planalto não mostrou
valores, datas, locais e transações de Rose com cartão corporativo.
EM ‘CRISE’, GOVERNO DO DF TEM R$ 1,9 BI EM CAIXA
Acusado de aplicar calote em servidores e fornecedores, alegando que o antecessor o deixou na pindaíba, o governo do DF tinha
nesta sexta (29) saldo bancário de fazer inveja aos Estados mais
ricos do País: R$ 1.923.688.484,01. Esta coluna obteve o saldo
junto ao Siggo, o sistema oficial de movimentação financeira. São
R$ 824,6 milhões de liquidez imediata e R$ 1,09 bilhão em “recursos vinculados”, mas no caixa.
CONTAS SECRETAS
Eleito prometendo transparência, o governador Rodrigo Rollemberg ainda não tornou pública a senha de acesso aos números
do Siggo.
ESQUELETOS
Alegando “crise”, Rollemberg mantém dezenas de obras inacabadas, algumas abandonadas, só por terem sido iniciadas no governo anterior.
CRUELDADE
No DF, mais de 24 mil crianças pobres esperam vaga em creches. Apesar disso, o governo não conclui 19 delas, praticamente
prontas.
DERROTA INDIGESTA
Cartola e senador, Zezé Perrela (PDT-MG)
reuniu colegas para jantar, em sua casa de
Brasília, e saborear a classificação do Cruzeiro na Libertadores. Foi a noite em que
seu time perdeu por 3x0. Em casa.
FOME ZERO
Utilizando-se da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar,
o deputado Luciano Ducci (PSB-PR) tem se mostrado bem guloso. Ele pediu ressarcimento até de dois almoços, num mesmo dia.
PREOCUPAÇÃO
Colegas da jornalista Carolina Oliveira, primeira-dama de Minas,
não estão preocupados com a Operação Acrônimo, da PF: acham
que ela nada tem com isso. A preocupação é com a gravidez: ela
espera seu primeiro filho com o governador Fernando Pimentel
(PT).
NO SEU QUADRADO
Parlamentares contam que o ministro Eliseu Padilha (Aviação Civil) parece ter largado de vez a pasta. “Só quer saber de meter o
bedelho na articulação política”, entrega um enciumado deputado
petista.
ELE JÁ SABE COMO É
Tiririca (PR-SP) dá gorjeta generosa, mas só com imprensa por
perto. Pagou R$ 100 pelo corte que custa R$ 25, na barbearia do
Senado, mas quando o barbeiro tentou lembrar que era hora de
aparar as madeixas, um assessor respondeu: “Ele só corta em
São Paulo”.

Visando palanque forte no Rio em 2016, o senador
Aécio Neves (MG) pressiona a deputada Clarissa Garotinho (PR-RJ) a mudar de partido. Quem anda enciumado com o “flerte” é o tucano Otavio Leite (RJ).
PERGUNTA NO SINDICATO
Atos contra o projeto da terceirização também condenam terceirização da articulação política e da chefia econômica do governo?
ANDRÉ VARGAS FEZ LISTA DAS PROPINAS QUE RECEBEU
A Polícia Federal apreendeu no computador pessoal do ex-deputado André Vargas (ex-PT-PR) uma planilha com as empresas
suspeitas de pagar propina ao político desde dezembro de 2011,
durante seu mandato, e até 28 de março de 2014, onze dias depois
da Operação Lava Jato. No total, 193 empresas pagaram à LSI
Solução em Serviços Empresariais Ltda, de Vargas, um total de
R$ 3,170.292,02.
PROPINA COM NOTA FISCAL
Parte da lista da corrupção é de fornecedores que pagavam à LSI,
de André Vargas, as comissões devidas à Borghi/Lowe Propaganda.
LOBBY PODEROSO
A suspeita na Lava Jato é que a agência de propaganda Borghi/
Lowe obteve contrato milionário na Caixa graças ao lobby de André Vargas.
TEM DE TUDO
Entre as empresas da planilha de André
Vargas estão fornecedoras da Borghi/Lowe
e também outras empresas com interesses
no governo.
ACUSAÇÕES
André Vargas, ainda preso, foi denunciado pelo Ministério Público este
mês por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
TC: ROLLEMBERG ENCONTROU R$ 1,4 BI EM CAIXA
O Tribunal de Contas pegou o governo do DF na mentira. Auditoria
contábil-financeira constatou que a disponibilidade de caixa, no início
do governo, era de R$ 1,4 bilhão, e não R$ 64 mil, que o governador
Rodrigo Rollemberg (PSB) citou para ilustrar o “desgoverno” de Agnelo Queiroz (PT), o antecessor. Na época, o portal DiáriodoPoder.com.
br apurou e divulgou o saldo correto, destaca o relatório do TC-DF.
ELEGÂNCIA
Apesar do flagrante da mentira, o relatório do Tribunal de Contas
foi elegante com o governo: atribui o erro a “equívoco metodológico”.

O Mundo das Borboletas

Todo mundo sabe que borboletas não
falam, mas no mundo da minha imaginação elas falam, sim!
Jasmim, Flórida, Hortência, Nina Girassol, Margarida e Rosa é um grupo de
borboletas que estão indo para Borboletopólis. Lá acontecerá o concurso da Miss
Borboletopólis.
Jasmim ia dizendo:
- Eu sei que vou ganhar por que sou bonita!
Hortência logo disse com raiva:
- Não enche, não, heim!
Nina disse:
- Não briguem! Já chegamos a Borboletopólis!
As garotas chegaram bem na hora
quando Sr. Obeludo disse:
- Pessoal, a primeira participante é Margarida!

Margarida disse:
- O que eu vou apresentar??!! Uma dança de balé clássico!
Por favor, Música!
Margarida dançou que chegou a brilhar no palco! Mas não era
isso que os jurados queriam!
- A segunda participante é Hortência!
- Eu vou atuar!
- Ah!!! Até que enfim estou livre da maldição!
Mas não era isso que os jurados queriam!
- A terceira participante é Rosa!
- Eu vou ler um poema:
"As flores são belas
Você é uma delas
As flores são lindas!
Você é mais ainda!"
Mas não era poesia que inspirava os jurados!
- A quarta participante é Jasmim!
- Eu vou dançar a música de Borboletopólis!
Mas não foi isso que os jurados acharam de interessantes!
- A última participante é Nina Girassol!
- O que eu vou fazer é cantar:
"Girassol ou girassol!
Amarelo, amarelo!
Eu to aqui pra me expressar!
Mas não diga nada pra ninguém!
Mas uma vez minha gente!
Ou girassol ou girassol
Amarelo, Amarelo!"
- A vencedora foi Nina Girassol!
- Obrigada a todos!
Nina, cante aquela música de novo!
- Está bem!
"Girassol ou girassol!
Amarelo, amarelo!
Eu to aqui pra me expressar!
Mas não diga nada pra ninguém!
Mas uma vez minha gente!
Ou girassol ou girassol
Amarelo, Amarelo!"
Essa foi a história do Mundo das Borboletas!

ERA VERDADE
O deputado Chico Vigilante (PT) apontava o saldo bilionário, quando Rollemberg assumiu. O TCDF atestou que ele dizia a verdade.
PRETEXTO OFICIAL
Rollemberg disse que não encontrou dinheiro em caixa ao justificar o não pagamento de salários, do 13º e de fornecedores do
governo.
NOVA INDICAÇÃO PARA OEA
O governo articula no Senado a indicação da ministra Izabela Teixeira (Meio Ambiente) para chefiar a
missão do Brasil na Organização dos Estados Americanos (OEA), após a rejeição de Guilherme Patriota.
FIM DA NORMA
A ministra Izabela Teixeira é do tipo gente boa, mas sua eventual indicação à OEA pode criar problemas no Itamaraty, que se orgulha de
uma conquista, estabelecida no governo Lula, de indicar só diplomatas de carreira para cargos de representação do Brasil no exterior.

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
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Hospital Padre Julio deve fechar
Maternidade e Pediatria

P

rojeto de Lei do Deputado João Magalhães
Declara de utilidade pública o Clube do
Cavalo de Divino, com sede no Município
de Divino/MG
JUSTIFICATIVA: O Clube do Cavalo de Divino
desenvolve importante trabalho nesse município,
estimulando o desenvolvimento equino, cultura
local, e o senso de companheirismo entre os
criadores e simpatizantes dessa cultura, por
meio de passeios, concursos de marchas, cavalgadas, provas funcionais e demais modalidades
de lazer relacionadas à equitação, bem como o
incremento do comércio de animais entre criadores, como vendas, leilões e feiras, entre outras
atividades. — com Ze Joao Alves, Bill Soares, Cici
Magalhães, Monica Miranda Gomes, Humberto
Ferreira, Joao Lucio Magalhaes Bifano, Eron
Elias, Bruno Spínola, Jose Eugenio Teixeira e
Alexandre Junqueira Leitão.

O

Gerente Geral do hospital Padre Júlio Maria
Jair Nunes frisou a
negociação vem se arrastado
há anos. O assunto de fechar
a maternidade do hospital
padre Júlio Maria já vem se
arrastado a anos hoje várias
cidades utiliza o atendimento
no hospital de Manhumirim e
esse assunto está assustando
as gestantes de toda nossa
região. E a direção deverá
anunciar nos próximos dias
o fechamento da maternidade
e a pediatria da unidade de
saúde do hospital Padre Júlio
Maria.
Como Manhumirim através do Hospital Padre Júlio
atende várias cidades da
nossa região onde também
não tem hospitais vai ser
uma preocupação para lideranças políticas e secretaria
de saúde de vários Municípios Mineiros (O caso é
grave, agora é as prefeituras
secretários de saúde, lideranças, políticos vereadores, abraçarem a causa pois
milhares de vidas correm
risco) disse um profissional
médico.
Agravante também é a
tabela do SUS, do governo
federal, que há 10 anos não
é reajustada para as casas de
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A ideia de filiar Mauro Vidal como pré-candidato
a prefeito parece unânime no PMDB de Manhumirim

Vereador João Batista Vieira

Vereador Sebastião Tristão

saúde do país.
Durante a reunião da Câmara na última quinta-feira,
os vereadores João Batista
Vieira
(João da Casa Franco)
(PROS) e Sebastião Tristão

(PSDB), já sinalizavam uma
preocupação sobre o assunto.
O Gerente do Hospital
falou nos meios de comunicação local e esclareceu a realidade financeira do hospital
ouça a matéria.

Manhumirim – O PMDB
convidou o empresário e professor Mauro Vidal para filiar-se à sigla em uma reunião na
câmara municipal.
PMDB convidou Mauro
Vidal para ser Pré- Candidato a Prefeito da cidade de
Manhumirim no próximo ano
(2016). O convite foi feito
pelo presidente do PMDB,
Rodrigo Soares, e pelo Vereador Hélio Mendonça e todo
o Diretório do PMDB local.
Na última quarta-feira
(27/05) Mauro Vidal foi apresentado como Pré-candidato
em uma reunião com lideranças do PMDB. A reunião foi
na sede da câmara municipal .
Manhumirim – O PMDB
convidou o empresário e professor Mauro Vidal para filiar-

-se à sigla em uma reunião
na câmara municipal com o
seu diretório. O presidente
Rodrigo Soares e o vereador
Hélio Marcos Mendonça,
autores do convite. A reunião
foi nesta quarta-feira (27/05).
O motivo deste convite é uma
possível candidatura ao cargo
de prefeito em 2016.

A ideia de filiar Mauro
Vidal como pré-candidato
a prefeito parece unânime
dentro do partido que não
tem nenhum nome de peso
na cidade de Manhumirim
para as eleições de 2016. “O
Mauro Vidal é um excelente
quadro. Eu torço para que ele
aceite. O empresário é um
excelente nome em qualquer
situação pela experiência
administrativa que teve à
frente da APAE, pela forma
como conduziu sua gestão;
pela maneira como administra
suas empresas e pelo respaldo
moral como gestor. Seria uma
nova opção para a população
de Manhumirim. Eu ficaria
muito honrado em tê-lo junto
ao nosso partido”, disse o
presidente Rodrigo Soares.

Ato Público cobra juiz e reativação da cadeia pública em Lajinha
Manifestação foi organizada pela OAB Manhuaçu e contou com o apoio de
diversos setores da sociedade civil e autoridades da comarca

N

a manhã de quarta-feira (27), a diretoria
da 54ª Subseção da
OAB/MG, com a integral
adesão de todos os advogados da comarca de Lajinha,
realizou ato público no centro
da cidade, com o objetivo de
cobrar do Tribunal de Justiça
de Minas Gerais a imediata
nomeação de juiz de direito
que atenda diariamente a
comarca de Lajinha. A mobilização popular protestou
também contra a desativação
da cadeia pública da comarca,
ocorrida no ano passado.
A manifestação reuniu
centenas de pessoas e contou
com o apoio da sociedade
civil, igrejas, maçonaria,
escolas, sindicatos, coope-

rativas, servidores públicos
e autoridades dos municípios
de Lajinha, Chalé e São José
do Mantimento.
Durante seu discurso, o
presidente da 54ª Subseção
da OAB/MG, Alex Barbosa
de Matos destacou que “a
cúpula do Poder Judiciário
de Minas Gerais precisa entender de uma vez por todas
que a justiça é tão essencial
para a sociedade quanto a
saúde, educação, segurança,
transporte público e outras
áreas públicas fundamentais.
O TJMG tem o compromisso
de cumprir com o seu papel
social, de garantir Justiça.
Lajinha, assim como tantas
outras comarcas do interior
de Minas Gerais, está aban-

donada. Desde que o município ficou desprovido de juiz,
a OAB se mobilizou e tentou
solucionar este transtorno
de todas as formas, mas não
obtivemos êxito”, destacou.
“A sociedade está cansada
de esperar por uma justiça
rápida e eficaz, que atenda os seus anseios sem lhe
causar mais frustrações. É
necessário entender que o
grande obstáculo que enfrentamos no Judiciário não é o
excesso de recursos como
alguns dizem, atribuindo a
culpa aos advogados, mas
sim a falta de estrutura, de
humanização, para atender
a grande demanda existente
na primeira instância, que é
justamente o gargalo da jus-

tiça”, pontuou o presidente
da OAB Manhuaçu.
Para o conselheiro da
OAB Manhuaçu, Paulo de
Almeida Amaral “o ato público não é um anúncio de
guerra declarada ao Poder
Judiciário. Longe disto. Estamos irmanados em uma
luta muito mais do que justa.
Não podemos abrir mão dos
nossos direitos de acesso à
Justiça célere. Não podemos
nos calar, por silêncio é sinônimo de submissão. Um
povo submisso é facilmente
dominado. Devemos romper
a barreira do ostracismo e
fazer com que a nossa voz
seja ouvida onde deve, que
é no Tribunal em Belo Horizonte”, citou.

ADVOGADOS UNIDOS

S

egundo a advogada Paolla de Sousa Debossam, “por
diversas vezes ficamos de mãos atadas e braços cruzados
enquanto acompanhamos injustiças sendo realizadas no
nosso país. Precisamos arregaçar as mangas e ir à luta. Muitos
jovens estão desacreditados na Justiça, pois o Poder Judiciário
inexiste em Lajinha. Somente nós, advogados, somos poucos
para cobrar, mas com o apoio da população teremos uma força
pujante suficiente para fazer valer os nossos direitos. Precisamos
de vocês e contamos com toda a sociedade do nosso lado”, frisou.
A advogada Maisa Alvim de Lima Hott ressaltou que “em Lajinha
vivenciamos diariamente situações constrangedoras. É muito triste
chegar receber o cliente de um colega seu, perguntando se você
poderia pegar o processo, pois para ele, a morosidade da justiça é
culpa do advogado. Outros pedem para que conversemos com o
juiz para tentar resolver o problema, mas qual juiz? Não temos a
quem recorrer. A sociedade precisa entender, de uma vez por todas,
que o advogado não tem culpa pela morosidade da Justiça. Este ato
público é uma tentativa de fazer chegar a nossa voz ao TJMG”. Veja
a matéria completa em nossa página wwww.jm1.com.br
Assessoria de Comunicação / OAB Manhuaçu
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Recursos Essenciais para Concílios Batistas
Em entrevista, o autor do livro,
pastor Hélio Cordeiro Volotão, fala sobre
seu conteúdo e propósito
Quando e como surgiu o
desejo de publicar o livro?
Por volta do ano 2000 comecei a escrever alguns artigos
para jornais. Jornais seculares
regionais. Posteriormente muitos destes artigos foram publicados no BATISTA MINEIRO.
E estão hoje no site da CBM.
A partir de então comecei a
compilar apostilas e outros
materiais afins. Em 2004 me
transferi para o Leste da Mata e
em 2005 assumi a coordenação
da ABALEMA e fui lecionar
no seminário recém-fundado.
Nos concílios, eu e o Pr. Marcio Melo, da PIB em Manhuaçu, nos tornamos os principais
examinadores de candidatos ao
ministério pastoral. A partir de
então alguns colegas e, principalmente os alunos, começaram a me desafiar a escrever
um texto que fosse útil; não
somente para os candidatos a
concílios, como também a todos os estudiosos de teologia.
Fale sobre a estrutura do
seu livro?
O livro está dividido em três
capítulos. Capítulo I – Teologia
Sistemática; Capítulo II – Ministério Diaconal e Capítulo III
– Organização de Igrejas Batistas. São os três concílios mais
comuns em nossa denominação: Exame e consagração de
candidatos ao ministério pastoral e diaconal e concílios para
organizar uma congregação em
igreja.
Em sua opinião, de que forma seu livro contribuirá para
facilitar os estudos dos seminaristas?
O conteúdo do livro é uma
síntese de tudo que os alunos
estudam durante o curso de
teologia; principalmente no
campo da Teologia Sistemática
e Eclesiologia. Mas também
discute questões teológicas
contemporâneas. Desta forma
os seminaristas podem usá-lo
na sala de aula tanto para equacionar dúvidas, quanto para se
preparar para os concílios.
O senhor concorda que boa
parte dos alunos de teologia
tem dificuldade para absorver os conteúdos talvez por
serem complexos?
Depende. Em todas as áreas
existem os alunos aplicados e
os distraídos. Eu, particularmente, não acho teologia complicada; e digo por experiência,
do pouco que eu sei oitenta por
cento do que aprendi foi debruçado sobre os livros. Não tive
o privilégio de fazer um curso
teológico presencial e frequentar regularmente sala de aulas
por quatro anos. Os cursos que
fiz foram semipresenciais. Até
hoje continuo estudando. Concluí a convalidação do curso
teológico e agora estou fazendo
pós-graduação de Ciência da
Religião.
O senhor acha que seu livro
simplifica a forma de aprender?

Prefeito e Sindicato dos Servidores
discutem sobre carga horária

Prefeito Nailton Heringer e equipe de Governo reunidos com representes dos servidores e SINTRAN

N

Autor: Helio Cordeiro Volotão
RECURSOS ESSENCIAIS PARA CONCILIOS BATISTAS é um livro
bíblico/teológico que procura responder perguntas de forma simples
e clara acerca de Deus, Jesus, Anjos, Espírito Santo, Pecado, Igreja
etc. É útil para todos os públicos que deseja aprofundar nessas áreas,
especificamente é utilizado para educadores religiosos, professores
e estudantes de Teologia, e Ciência da Religião, e candidatos ao
Ministério Pastoral que estão se preparando para o Concílio.
Venda: Escritório da CONVENÇÃO BATISTA MINEIRA – Rua Plombagina, 250, Bairro Floresta, BH.
https://www.facebook.com/heliocordeiro.volotao?fref=ts

Sim. Porque são textos resumidos em uma linguagem de
fácil entendimento.
O livro já está a venda?
Sim. Mas sou eu mesmo que
estou comercializando. Estou
fazendo a divulgação através
das redes sociais.
Qual seria o custo e onde é
encontrado?
O valor é de R$ 25,00. O
pedido pode ser feito por e-mail ou telefone. E-mail:
pastorheliovolotao@hotmail.
com; celulares: 33 9981.4505
(vivo); 33 8444.8629 (claro) e
33 8856.5068 (oi)
Haverá ou já houve lançamento?
Lançamento sim; porém não
houve uma cerimônia de lançamento. Foi por ocasião da 30ª
Assembleia da Associação das
Igrejas Batistas Leste da Mata
– ABALEMA, nos dias 10 e
11 de abril.
Alguma
consideração
importante?
Sim. Precisamos valorizar
nossos autores. Ler livros escritos pelos nossos irmãos batistas que tenham consistência
doutrinária para firmar nossas
convicções e a nossa identidade denominacional.
Por último, gostaria que deixasse
uma breve mensagem ao público que lerá seu
livro.
Este livro
é dedicado
a todos os
alunos de
teologia do
nosso imenso Brasil
e, em part i c u l a r,
à nova
geração
de pastores

e líderes da denominação.
Pastores jovens, que amam ao
Senhor da Igreja e a Igreja do
Senhor; principalmente aos
defensores da Denominação
Batista que lutam em defesa
da sã doutrina e dos princípios
legados pelos nossos predecessores; milhares deles que,
aliás, perderam as próprias vidas em defesa de suas convicções. Miguel Satler é apenas
um entre milhares: “Miguel
Satler deverá ser entregue ao
carrasco. Este o levará até a
praça e aí primeiro lhe cortará
a língua. Depois o amarrará a
uma carroça e com tenazes incandescentes tirará, por duas
vezes, pedaços de seus corpos.
Em seguida, a caminho do lugar da execução fará isso cinco
vezes mais e depois queimará
seu corpo até
o pó como
um
arqui-herege”.
(PEREIRA,
2001, p. 46).

o final da tarde de quinta-feira, 28, o Chefe
do Executivo Nailton
Heringer, acompanhado dos
secretários de Administração,
João Batista Hott, Saúde, José
Rafael Oliveira, do procurador
e subprocurador jurídico Antônio de Carvalho e Dângelo
Mauricio, recebeu, em seu Gabinete, o presidente SINTRAM
– Sindicato dos Trabalhadores
no Serviço Público Municipal,
Jaime Rodrigues, e diversos
representantes dos servidores
para discutir três pautas, a Previdência Social, a data base dos
servidores e principalmente a
questão da carga horária.
Depois de escutar todas
as reivindicações e também
as ponderações por parte da
equipe jurídica da Prefeitura,
Heringer solicitou que a entidade representativa da classe
prepare um documento onde
conste todas as reivindicações
apresentadas, para que as mesmas sejam avaliadas e submetidas a apreciação do Tribunal
de Contas do Estado, para que
se verifique a possibilidade de
atendimento.
“Gestão de pessoal é muito
difícil, pois sabemos que todos
têm seus direitos e cada um defende a sua parte. Nesse caso
há uma dificuldade de parte dos
servidores, mesmo com o decreto, de aceitarem aquilo que
determina a lei. Então, hoje,
voltamos a conversar com o
Sindicato e vários representantes dos servidores não ligados
ao Sindicato, mas que representam os servidores e solicitei
que me tragam pontualmente
todas as reivindicações, setor por setor, pessoa a pessoa,
para que eu possa, novamente,
encontrar uma solução pacífica para essa situação” – disse
o prefeito, que ainda finalizou
dizendo estar sempre aberto ao
dialogo.
Para o presidente do SINTRAM a reunião foi proveitosa. “A princípio uma reunião
positiva, desde o momento que
essa reunião se transforme em
realidade. Ficou acordado com
o prefeito, que ele fará uma
consulta junto com seu departamento jurídico e uma consul-

ta ao Tribunal de Contas e nós
vamos aguardar essa consulta
pra ver se soluciona de vez esse
problema da carga horária e
que não venha haver nenhum
impasse entre o Sindicato, servidores e a Prefeitura” – disse
Rodrigues.
GOVERNO
DE
MANHUAÇU
ESCLARECE
MUDANÇA NA JORNADA DE TRABALHO DOS
SERVIDORES: O Governo
de Manhuaçu esclarece que
as mudanças na carga horária
dos servidores do município,
em especial os da área da saúde, não implica em aumentar o
tempo trabalhado de cada servidor, mas atender a determinação da Lei Orgânica, que exige
o cumprimento de uma jornada
de 44 horas semanal, o equivalente a oito horas por dia e não
às seis horas trabalhadas, como
vinha ocorrendo, sem nenhuma
proteção de lei.
“O artigo 28 da lei 2.418,
que trata do Plano de Cargos e
Salários do município, diz que
a jornada, a carga horária, será
regulamentada por decreto municipal. Então o que o prefeito
fez foi regulamentar os setores,
fazendo cumprir o que exige a
Lei Orgânica” – explica o subprocurador do município Dângelo Maurício.
Foi com base nessas definições que o Chefe do Executivo,
pautado no princípio da legalidade, regulamentou a jornada
diária dos servidores municipais, em setembro de 2014,
pelo decreto municipal nº 626.
O decreto tomou como base o
artigo 252 da Lei Orgânica, que
exige o funcionamento das ati-

Agora em Lajinha!

Festas

vidades por oito horas diárias.
Com a mudança, o Sindicato
que representa os profissionais
da saúde e alguns servidores
levantaram a situação como
um problema. “Alguns setores
da Prefeitura realizavam jornada de seis horas diárias e esses
servidores trabalhavam oito
horas e recebiam duas horas
como extras” – exemplifica o
subprocurador.
De acordo com o jurídico da
Prefeitura, essa jornada de seis
horas, diferente do que estabelece a Lei Orgânica, foi embasada numa ata, instituída na
gestão do ex-prefeito Geraldo
Perígolo, como acordo de recomposição de perdas salarias,
quando na verdade deveria ter
sido estabelecido, por força de
lei, um acordo de redução de
jornada de trabalho, por isso,
hoje acontece o impasse.
O Chefe do Executivo, Nailton Heringer, explica que, por
ocasião do concurso, a assessoria jurídica avaliou a questão,
onde foi verificada a necessidade de regulamentação das horas
trabalhadas, não por uma exigência do prefeito, mas da Lei.
“Segundo minha assessoria eu
posso ser responsabilizado e eu
não quero ficar igual a todos os
prefeitos que passaram aqui,
anteriores a mim. Todos saíram com processos porque não
cumpriram a lei. E depois que
o sindicato levou a causa para
a justiça, agora mesmo que eu
não posso reduzir a jornada,
pois dependo de uma decisão
judicial pra dizer o que é certo
ou errado” – diz Heringer.
Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu
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Prefeitura Municipal Conceição de Ipanema – MG

AV. GERALDO DE BARROS, 192 – CENTRO – CEP. 36.947-000 – TELE-FAX (33)3317-1211 - CNPJ.: 18.334.300/0001-72 - e-mail: pmconceicao@gmail.com

EXTRATO DE CONTRATO
PA: 0012-04-07-2015 – PLPP: 007/2015. Contratante:
Município de Conceição de Ipanema. Contratado: “Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA”, com o CNPJ
sob nº.01.417.694/0001-20. Valor Global estimado: R$:
59.473,85(Cinquenta e nove mil e quatrocentos e setenta e três
reais e oitenta e cinco centavos). Para os itens: 02,04, 09, 28,29,
30,31,37,45,46,47,50,52,59,63,65,69,70,75,81,82,89,93,94,100,
101,108,111, 112,114,116,117,122,126,127,140,141,142,145,14
6,151,152,165,166,167,168,191,193,194,195,196,202,207,211.
E a empresa “COFARMINAS COMÉRCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA”com CNPJ:02.537.890/0001-09 . Valor Global
Estimado R$: 148.887,50 (Cento e quarenta e oito mil e oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Para os itens: 01
,03,05,06,07,08,12,16,18,20,23,24,32,35,38,48,54,56,62,67,71,
72,73,74,76,78,79,80,85,86,87, 90,91,102, 103,113,123,124, 12
8,129,130,131,132,133,137,138,139,153,154,161,162,163,169,
170,172,173,181,183,184,185,187,188,189.E a empresa: GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOSLTDA, com CNPJ:07.790.854/0001-68. Valor Global Estimado; R$:72.952,20 (Setenta e dois mil e novecentos e cinquenta e
dois reais e vinte centavos), para os itens: 14, 19, 21, 22, 33,34,4
9,83,88,92,96,99,104,105,106,107,109,110,119,120,121,155,15
6,157,158,159,178, 179,180,203,205,208,210,213.E a empresa
RD PHARMA LTDA, COM CNPJ:10.491.244/0001-78. Valor Global Estimado: R$; 11.237,00 (Onze mil e duzentos trinta e sete
reais).Para os itens; 60, 68,95,115. E a empresa GOLDEN CARE
DISTRIBUIDORA LTDA – ME, com CNPJ:17.288.441/000133. Valor Global Estimado: R$: 6.899,90 (Seis mil e oitocentos e noventa e nove reais e noventa centavos). Para os itens:
11,13,15,26,97,118, 174,175,176, 197,198,199,200, 201. Dotação Orçamentária: 02.04.02.10.302.0046.2044.3390.3000 – Ficha 197 – Fonte Rec.10.200. Entrega através de requisição. Vigência: 05.03.15 até 31.12. 2015. Conceição de Ipanema – MG,
em março de 2015. Willfried Saar – Prefeito Municipal.

Resolução CMDCA N°002
de 27 de maio de 2015
Dispõe sobre o edital do Processo de Escolha do Conselho
Tutelar do Município de Conceição de Ipanema/MG
EDITAL CMDCA Nº 01/2015
ELEIÇÕES UNIFICADAS 2015
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
do Município de Conceição de Ipanema- MG- CMDCA, no uso de
suas atribuições legais, conforme preconiza a Lei 8.069/90- Estatuto da Criança e do Adolescente, a lei estadual nº 21.163/2014,
a Resolução nº 152/2012 e a Resolução nº 170/2014, ambas
expedidas pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente – CONANDA, e a Lei Municipal nº781/2015, torna
público o Processo de Escolha Unificado para Membros do Conselho Tutelar para o quatriênio 2016/2019, sendo realizado sob
a responsabilidade deste e a fiscalização do Ministério Público,
mediante as condições estabelecidas neste Edital.
1.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1 O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar é
regido por esse edital, aprovado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Conceição de Ipanema/MG.
1.1.1. A Comissão Organizadora designada pelo Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e doa Adolescente, composta
paritariamente dentre os membros do aludido Conselho, conforme Resolução Nº002/2015, é a responsável por toda a condução
do processo de escolha.
1.2 O processo destina-se à escolha de 05 (cinco) membros
titulares e membros suplentes, para composição do Conselho
Tutelar do município de Conceição de Ipanema, para o mandato
de 04 (quatro) anos, permitida uma recondução, mediante novo
processo de escolha.
1.3 Das atribuições do Conselho Tutelar:
1.3.1.O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo,
não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da Criança e do Adolescente, cumprindo as
atribuições previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente,
artigos 95 e 136.
1.4 Da Remuneração:
1.4.1. O conselheiro Tutelar faz jus ao recebimento pecuniário
mensal no valor de 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais).
1.4.2. Se o servidor municipal for eleito para o Conselho Tutelar, poderá optar entre o valor da remuneração do cargo de conselheiro ou o valor de seus vencimentos incorporados, ficando-lhe garantidos:
I – O retorno ao cargo, emprego ou função que exercia, assim
que findo o seu mandato;
II – a contagem do tempo de serviço para todos os efeitos
legais, exceto para promoção por merecimento.
1.5. Da função e Carga Horária:
1.5.1 A jornada de trabalho de conselheiro tutelar é de 40 horas semanais, podendo haver regime de plantão, exercida em
regime de dedicação exclusiva, conforme definido na Lei municipal nº575/2002 e no Regimento Interno do Conselho Tutelar.
1.5.2 O exercício da função de Conselheiro Tutelar não configura vínculo empregatício ou estatutário com o município.
2. DOS REQUISITOS PARA A CANDIDATURA
2.1. O cidadão que desejar candidatar-se à função de conselheiro tutelar deverá atender as seguintes condições:

a) Reconhecida Idoneidade moral;
b) Idade superior a 21 anos;
c) Residir no município há mais de 2 (dois) anos;
d) Escolaridade mínima equivalente ao ensino médio a ser comprovado até o dia da posse;
e) Não ocupar cargo efetivo e ter militância político-partidária;
f) Apresentar certidões negativas criminais no dia da posse;
g) Apresentar currículo vitae acompanhados de documentos pessoais;
h) Também para a posse apresentar atestado médico informando
estar apto para o trabalho;
i) Ter sido preliminarmente aprovado pela banca examinadora;
j) Ter obtido 50% (cinquenta por cento) ou mais no teste de conhecimentos;
k) Ter sido eleito na forma de Lei;
l) Declarar conhecer esse edital, conforme ANEXO III;
m) Preencher o requerimento de inscrição, conforme o ANEXO
IV;
n) Não ser esposo ou esposa, ascendentes ou descendentes,
sogro(a) ou genro(nora), irmão(s), tio ou sobrinho, padastro ou madastra de outros candidatos.
3. Da Inscrição
3.1 A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita
aceitação das condições do processo, tais como se acham definidas neste edital, acerca das quais não poderá alegar desconhecimento.
3.2 As inscrições ficarão abertas no período de 03/06/2015 à
19/06/2015.
3.3 As inscrições serão feitas no CRAS- Centro de Referência da
Assistência Social localizado na Av. Geraldo De Barros, nº 140 –
centro – Conceição de Ipanema/MG, no horário de 08:00 às 11:00
e de 13:00 às 16:00 horas.
3.4 No ato da inscrição o candidato, pessoalmente, deverá:
a) Preencher requerimento, em modelo próprio que lhe será fornecido no local;
b) Apresentar fotocópia de documento de identidade de valor
legal no qual consiste filiação, retrato e assinatura, CPF e comprovante de residência.
3.5 É inelegível e está impedido de se inscrever no processo de
escolha unificado o conselheiro tutelar que:
a) Tiver sido empossado para o segundo mandato consecutivo
até o dia 10 de janeiro de 2013;
b) Que tiver exercido o mandato, em regime de prorrogação, por
período ininterrupto superior a 04(quatro) anos e meio.
4. DA SEGUNDA ETAPA DO PROCESSO DE ESCOLHA- PROVA DE CONHECIMENTO TEÓRICO E PRÁTICO
4.1 Somente participarão do teste de conhecimentos os candidatos inscritos.
4.2. A prova de conhecimentos versará sobre a Lei Federal
nº8.069/90- Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) atualizada
pela Lei Federal 12.696/12 e a Lei municipal575/2002 e o Regimento interno do Conselho Tutelar.
4.3 A prova de conhecimento teórico e prático, em caráter eliminatório avaliará a capacidade de interpretação do texto legal.
4.4 A prova constará de 30 questões de múltipla escolha, e uma
questão prática, sendo que as questões objetivas terão o valor de
2,0 ( dois ) pontos cada e a questão prática 40(quarenta) pontos.
4.5 O candidato terá 4(quatro) horas para realizar a prova.
4.6 A prova será realizada no dia 12/07/2015 com início às 08:00
horas na Escola Municipal José Olímpio.
4.7 Caso haja necessidade de alterar dia, horário e local de realização das provas, a Comissão Organizadora publicará as alterações, em todos os locais onde o Edital tiver sido afixado.
4.8 Os candidatos deverão comparecer no local da prova com
antecedência mínima de 30(trinta) minutos, antes da hora marcada
para o seu início, munidos de lápis, borracha, caneta esferográfica
de tinta azul ou preta, protocolo de inscrição e documento oficial de
identidade.
4.9 No momento da prova não será permitida consulta a textos
legais nem tampouco à doutrina da matéria.
4.10 A elaboração, aplicação e correção do teste escrito será terceirizado, com assinatura, após contrato, de termo de compromisso
e de sigilo.
4.11 Será excluído do processo de escolha o candidato que por
qualquer motivo, faltar à prova.
4.12 O gabarito será divulgado pela comissão organizadora em
até 24 horas da realização da prova de conhecimentos, sendo afixado no mural da Prefeitura Municipal e no CRAS- Centro De Referência da Assistência Social.
4.13 Serão aprovados aqueles que atingirem no mínimo 60% da
pontuação total atribuída à prova.
4.14 A relação dos candidatos aprovados será publicada no órgão oficial de publicação do município, e afixado no mural da Prefeitura Municipal e no CRAS- Centro De Referência da Assistência
Social.
5. Da Terceira Etapa do Processo de Escolha – Avaliação Psicológica
5.1 A avaliação psicológica será realizada por profissional habilitado em caráter eliminatório e visa verificar, o perfil psicológico
adequado ao exercício da função de conselheiro tutelar.
5.2 Deverão ser avaliadas as condições psicológicas adequadas
do conselheiro para trabalhar com conflitos sócio familiares atinentes ao cargo e exercer, em plenitude, as atribuições constantes nos
artigos 95 e 136 da lei Federal 8.069/90.
5.3 A avaliação psicológica será realizada no dia 30/07/2015
com hora e local a serem divulgados posteriormente.
5.4 Será excluído do processo de escolha o candidato que, por
qualquer motivo, não comparecer à avaliação no horário e local indicados.
5.5 O Resultado final da avaliação psicológica será divulgado,
exclusivamente, como apto ou inapto e será publicada no órgão
oficial de publicação do município, e afixado no mural da Prefeitura Municipal e no CRAS- Centro De Referência da Assistência
Social.

6.DA QUARTA ETAPA DO PROCESSO DE ESCOLHA – ELEIÇÃO DOS CANDIDATOS
Da reunião que autoriza a campanha eleitoral
O Local, horário e data da reunião se realizará será divulgado
posteriormente no CRAS – Centro de Referência da Assistência
Social nesta cidade, com objetivo do conhecimento formal das
regras do processo eleitoral aos candidatos habilitados, que firmarão compromisso de respeitá-las, bem como reforçar as disposições deste edital, no que Diaz respeito notadamente:
a) Aos votantes (quem são, documentos necessários, etc.)
b) Às regras da campanha (proibições, penalidades etc)
c) A votação (mesários, presidentes de mesa, fiscais, prazos
para recursos etc.
d) A apresentação e aprovação do modelo de cédula a ser utilizado.
e) A definição de como o candidato deseja ser identificado na
cédula (nome, codinome ou apelido)
f) A definição do número de cada candidato
g) Aos critérios de desempate
h) A data da posse.
6.1 A reunião será realizada independentemente do número de
candidatos presentes.
6.2 O candidato que não comparecer à reunião acordará tacitamente com as decisões tomadas pela comissão organizadora e
pelos demais candidatos presentes.
6.3 A reunião deverá ser lavrada em ata, constando a assinatura de todos os presentes
7. Da Candidatura
a) A candidatura é individual e sem vinculação a partido político,
grupo religioso ou econômico.
b) É vedada a formação de chapas de candidato ou a utilização
de qualquer outro mecanismo que comprometa a candidatura individual do interessado;
7.1 Dos votantes:
a) Poderão votar todos os candidatos maiores de dezesseis
anos inscritos como eleitores no município.
b) Para o exercício do voto, o cidadão deverá apresentar-se
no local de votação munido de seu título de eleitor e documento
oficial de identidade;
c) Cada eleitor deverá votar em 5 (cinco) candidatos.
d) Não será permitido o voto por procuração.
7.2 Da campanha Eleitoral:
a) Os candidatos poderão promover suas candidaturas junto
aos eleitores, através de debates, entrevistas, seminários e distribuição de panfletos,
b) É vedada a utilização de faixas, e outros meios não previstos
no edital.
c) É vedada à formação de chapas de candidatos, pois cada
candidato inscrito deverá concorrer individualmente.
8 Da votação e apuração dos votos
I – No local da votação deverão estar presentes os integrantes
da Mesa Receptora, escolhida pela comissão Eleitoral, que cuidará de divulgar amplamente o horário e local para a colheta de
votos, em cédula preparada pela Comissão eleitoral, oficiando ao
Promotor da Infância e da Juventude, para os fins de que se trata
o art. 139 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
II. ao votante que não se identificar, através de documento oficial, não lhe será permitido votar.
III- Encerrada a votação, a Mesa Receptora lavrará ata circunstanciada, e enviará a urna a Comissão de Apuração, que na mesma data deverá proceder a sua abertura, contagem e lançamento
de votos, em ato público, de tudo lavrando-se ata circunstanciada,
a qual será pelos integrantes da Comissão de apuração e fiscais
presentes assinada.
IV- O lançamento dos votos dados a cada candidato será feito
em formulário próprio preparado pela Comissão Eleitoral.
|V – Em caso de empate no resultado da votação, terá preferência, nesta ordema) o conselheiro com mais tempo de serviço
prestado na promoção da defesa dos direitos da criança e do adolescente, respeitadas as regras de condução; (b) o conselheiro
mais idoso; (c) o conselheiro de maior escolaridade.
]9.Dos Recursos contara Decisão da Comissão Eleitoral
I- Contra decisão da Comissão Eleitoral cabe recurso ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, sempre
em dois dias ocorridos, iniciando e terminando o prazo sempre
em dias úteis.
II- Os recursos devem ser dirigidos e fundamentados à comissão que pode se retratar de seu ato, publicando a decisão. Se não
se tratar, deverá encaminha-lo instruído ao Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente para exame e decisão.
III- Os recursos, tanto quanto possível, devem ser elaborados
conforme o anexo.
10.Da Forma de Publicidade dos atos relativos ao Processo
Eleitoral
I- A comissão dará conhecimento dos interessados em geral
aos seus atos ou decisões através de publicação no quadro de
avisos da Prefeitura Municipal e cumulativamente, em extrato, no
Jornal das Montanhas, de circulação regional.
II- Outras informações úteis aos interessados em geral devem
ser obtidas junto ao CRAS – Centro de Referência da Assistência
Social, com a Presidente do CMDCA ou com outros servidores no
horário de expediente.
10.1 DA POSSE
10.1 Caberá ao Prefeito Municipal dar posse aos conselheiros
titulares eleitos em 10 de janeiro de 2016.
10.2 A convocação dos conselheiros para a posse será realizada por meio de edital, a ser publicado e afixado, com antecedência mínima de 10(dez) dias.
Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Conceição de Ipanema, 27 de maio de 2015.
Viviane Pavione Fontoura
Presidente do CMDCA
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Um sonho conquistado para 58 fa

O

Por Devair G. Oliveira

prefeito de Santana do Manhuaçu Igídio, acompanhado de vários secretários, vereadores, Presidente
da Câmara Municipal de Manhuaçu Jorge do Ibéria
representando o deputado João Magalhães, juntamente com
Eron Elias, Fabiano representante da COAB, Padre Eder,
Pastor Aduné da Assembleia de Deus. Os dois representantes
religiosos trouxeram uma palavra de fé e oraram abençoando
os futuros moradores das casas, abençoaram o povo presente
e agradeceram a Deus pelo sonho alcançado das 58 famílias
que receberam as chaves de suas moradias. Foi pensando no
sonho destas pessoas que o ex-prefeito de Santana do Manhuaçu, João do Açougue falecido em fevereiro deste ano,
foi em busca de recursos para que estas famílias pudessem no
dia de hoje, tomarem posses de suas moradias. Foi uma grande festa, a tradicional cavalgada, com churrasco e um grande
show com Acanhado e Banda.
No início da solenidade, o chefe do cerimonial Senise
Rocha, chamou a frente as autoridades e representantes das
entidades presente ao evento para fazer o descerramento das
placas que marcaram a inauguração, em seguida foram entregues as chaves e a documentação das 5 (cinco) primeiras
residências.

Alguns funcionários e populares ao lado do prefeito Igídio e
Dona Rosa, na praça de Santana do Manhuaçu

Dona Rosa discursando ao lado dos filhos, Fabinho e Ricardo

58 famílias beneficiadas
No total foram 58 moradias, sendo 40 financiadas pelo
sistema COAB e 18 pela Defesa Civil.
Santana do Manhuaçu, 30 de maio de 2015, 58 famílias deixaram de pagar aluguel, graças a iniciativa do
ex-prefeito João do Açougue. É lógico que em todos os
municípios o déficit habitacional é enorme, mas se cada
prefeito fizesse um pouco, a vida das pessoas seria muito
melhor. Dona Rosa em seu discurso emocionou a todos,
primeiramente por sua força, já que a perda de seu esposo
é recente. Dona Rosa é detalhista e anota tudo para não
deixar de citar cada pessoa que direta ou indiretamente
colaborou pela efetivação da obra. Na próxima semana
traremos o seu discurso e as citações dos demais que discursaram no evento.

Banda de Música do 11º BPM

Padre Eder, momento de oração pelas famílias
beneficidas pelas moradias.

Passeata do Centro de Santana para o local da solenidade

2 de junho / 2015

acesse: www.jm1.com.br

9

amílias de Santana do Manhuaçu
As 5 (cinco) primeiras
famílias beneficiadas:

Santana do Manhuaçu, 30 de maio
de 2015, 58 famílias deixaram de
pagar aluguel, graças a iniciativa
do ex-prefeito João do Açougue.

1ª Dona Terezinha Ventura de Jesus, recebeu as chaves das
mãos do prefeito Igídio.

2ª – Valdirene Venâncio da Silva, recebeu as
chaves entregue por Dona Rosa

Ironi Pereira da Silva, recebeu as chaves do representante do
deputado João Magalhães Jorge do Ibéria.

4ª - Luciléia Aparecida Barbosa, recebeu as chaves
entregue por Fabiano da COAB.

5ª – Fernanda Aparecida de Abreu, recebeu
as chaves de Dona Amélia

Crianças também gostam das cavalgadas

Cavaleiros e as belas amazonas participando da cavalgada

Simpáticos moradores dando sua contribuição ajudando
na distribuição do churrasco

Público presente na solenidade de entrega das chaves das casas
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Quinquênio será concedido automaticamente
a servidores de Manhuaçu

O

s denominados adicionais por tempo de serviço, que é garantido
a todo servidor, quando esse
completa o correspondente a
cada cinco anos de serviço público efetivo, conhecido como
quinquênio é um direito concedido aos servidores públicos
de Manhuaçu desde 1992. Em
2005, por meio de um decreto
foi instituído que o mesmo seria concedido automaticamente, porém não era o que vinha
acontecendo. O servidor que
completava o tempo de serviço,
e que por Lei tinha direito, encarava uma maratona até con-

seguir o benefício.
A atual Gestão na busca de
tornar o processo mais ágil deparou, entre tantos documentos,
com o decreto que não era cumprido. Com isso, o Governo de
Manhuaçu passa a conceder o
quinquênio automaticamente, a
partir do dia primeiro de junho.
“O servidor não vai precisar
fazer mais requerimento e nem
será necessário montar um processo para a concessão do seu
quinquênio, a quem tem direito. Nós estamos implantando
um sistema, que vai dar condições, de ao completar o tempo
de serviço, automaticamente o

benefício seja pago” – explica
o secretário de Administração
João Batista Hott.
A concessão do pagamento
de quinquênio aos servidores
públicos efetivos de forma automática, é mais uma conquista
da categoria que terão o adicional de 5% sobre seus vencimentos, tão logo complete o
tempo de trabalho condizente
com a lei. Para os servidores
que exerçam mais de um cargo o direito ao adicional será
calculado sobre o maior vencimento, conforme determina
a Constituição Federal. A partir
da concessão, o benefício passa

a ser incorporado aos vencimentos, como dispõe o Artigo
68, da Lei Municipal 1.682, de
oito de agosto de 1991, que institui o Estatuto dos Servidores
Público do município.
UMA GESTÃO ONDE O
SERVIDOR É PRIORIDADE: Essa não é a primeira medida do Governo de Manhuaçu
para garantir aos servidores
municipais todos os seus direitos. Desde o inicio da Gestão,
muitos foram às ações em prol
do servidor, como os reajustes
entre 2013 e 2015 acima da
inflação. A negociação e o pagamento de ações judiciais re-

Formado o Conselho de Turismo de Manhuaçu

Servidores municipais passam a receber o
quinquênio automaticamente

ferentes ao próprio quinquênio,
diferença de 13º salário, insalubridade, dentre outros direitos
dos servidores, têm sido pagos.
O pagamento das parcelas do
13º antecipadas e os salários
pagos dentro do próprio mês,
também soma ao conjunto de
medidas de valorização do funcionário municipal.
Outros projetos como o pagamento de insalubridade,

em tramitação na Câmara dos
Vereadores, a revisão da legislação, referente ao funcionalismo, Estatuto dos Servidores, o
Plano de Cargos e Salários em
andamento e, agora, o pagamento automático do quinquênio, demonstram o compromisso do Governo de Manhuaçu
com o funcionalismo.
Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu

Prazo para vacinação
contra gripe foi prorrogado

Cultura lutava por um Conselho de Turismo desde o ano
passado, disse a secretária Mariza Klein

A

Secretaria de Cultura de
Manhuaçu reuniu-se, no
fim da tarde desta terça-feira, 26, na sede da pasta,
com representantes de setores
do Governo e de segmentos da
cidade, como o hoteleiro e do
entretenimento, com o objetivo
de formar um Conselho Municipal de Turismo. A finalidade
do órgão é a de fomentar o turismo no município e na região.
Na ocasião, foi nomeada uma
diretoria, que em breve deve

ser empossada pelo prefeito
Nailton Heringer.
“Já estou na estrada há algum
tempo trabalhando nessa área,
mas eu creio que temos hoje um
grupo muito forte. Os desafios
são grandes, mas acredito que
teremos a oportunidade muito
grande de avançarmos e fazer
com que a atividade turística se
desenvolva no município” – relatou Maria Aparecida Salles, que
assume a presidência do conselho. Há anos trabalhando com o

Representantes de diversos setores sociais estiveram na
reunião na sede da Secretaria de Cultura

Circuito Pico da Bandeira, ela se
diz otimista e crê em boas perspectivas de trabalho. “Temos a
parceria com a Secretaria de Cultura e do Conselho de Cultura do
município, que até pouco tempo
não existia, e isso nos deixa ainda mais fortes porque podemos
andar de mãos dadas, um depende do outro” – finaliza.
“Ficamos muito felizes
porque demos um passo enorme. Desde o ano passado nós
lutamos por esse conselho”

– comemorou a secretária de
Cultura, Mariza Helena Klein.
“Para nossa região é excelente,
porque temos tantas coisas interessantes e precisamos explorar isso. Já temos feito muito
pela cultura e estava faltando o
turismo caminhando conosco”
– diz a secretária, que pretende
empossar a diretoria ainda nesta semana e tão logo iniciar os
trabalhos.
Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu

Rede Pluvial é refeita no Bairro Lajinha

O

Algumas manilhas estavam quebradas
e precisaram ser trocadas.

s moradores da Rua Maria Alves de Almeida,
no Bairro Lajinha, fizeram a solicitação e o Governo
de Manhuaçu atendeu. Servidores da Secretaria de Obras
foram ao local e resolveram o
problema da rede pluvial que
estava danificada. O antigo
manilhamento estava fora de
encaixe e a espessura não era
mais a ideal. Por esta razão, foi
necessária a intervenção para
evitar novos transbordamentos

e acabar com transtornos como
mau cheiro e presença de insetos. “Isso aqui era um problema que incomodava demais.
Eu e alguns dos meus vizinhos
chegamos a encontrar ratos
dentro de casa. E com certeza
eles vieram das manilhas. Outro problema grande era o mau
cheiro, que atrapalhava a gente
até de fazer as refeições. Foi
por isso que procuramos a Prefeitura” - reclamou o morador
José Geraldo Gomes. Ele foi

Alguns moradores acompanharam a execução da obra

um dos moradores que solicitou a intervenção da Secretaria de Obras. “O Secretário de
Obras João Amâncio veio aqui,
vistoriou tudo e no outro dia a
obra começou. Quero aproveitar e agradecer a atenção dele
e de todos os funcionários que
resolveram o nosso problema”
– concluiu o morador.
O local também foi vistoriado por funcionários do SAAE,
que fizeram o religamento da
água que abastece algumas ca-

sas e que estava interrompida
por causa do serviço de manutenção e troca das manilhas.
Outros trechos da rua também
receberão reparos, a fim de solucionar o problema por inteiro.
Nesses outros pontos o problema não é emergencial, mas necessário. Toda a rede pluvial é
antiga e deve passar por manutenção e em caso de necessidade haverá a troca.
Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu

Vacinação busca atingir meta de 80% do público alvo superior
a 18 mil pessoas em Manhuaçu

Q

uem perdeu o prazo para
se vacinar contra a gripe (influenza), tem mais
uma oportunidade para se proteger. Em Manhuaçu, a Secretaria
da Saúde, mantém abastecidos
os postos de vacinação que
permanecem funcionando até a
próxima quarta-feira, 03 de junho, véspera de feriado.
Iniciada no dia 04 de maio, a
campanha deveria ter sido encerrada na última sexta-feira,
22, mas foi prorrogada em virtude da baixa cobertura, que não
atingiu o índice mínimo previsto pelo Ministério da Saúde, de
80% da população alvo.
Até esta quarta-feira, 27, foram vacinadas em Manhuaçu
cerca de treze mil e 67 pessoas,
atingindo o índice de 78,24% do
total previsto de público alvo,
que chega a 18 mil, 824 pessoas, incluindo todas as faixas. A
nível nacional o Ministério da
Saúde também não atingiu a
meta, que é alcançar, pelo menos, 80% do público prioritário.
A 17ª Campanha Nacional
de Vacinação contra a influenza, que é realizada anualmente
desde 1999, sempre entre os
meses de abril e maio, em Manhuaçu acontece em 24 locais,
incluindo os 19 ESFs espalhados na cidade e nos distritos.
Segundo a diretora de Vigilância em Saúde, Maria Cristina Caldeira Duarte, as salas de
vacina estão todas abastecidas.
Os lotes da vacina chegam ao
município de forma parcelada,
desde o início da campanha,

mas são suficientes para abastecer além da meta.
QUEM DEVE SER VACINADO: O público alvo da
campanha de vacinação inclui
as pessoas com sessenta anos
ou mais e ainda os trabalhadores de saúde, as crianças na
faixa etária de seis meses a menores de cinco anos de idade (4
anos, 11 meses e 29 dias), as
gestantes, as puérperas (até 45
dias após o parto), os grupos
portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras
condições clínicas especiais, a
população privada de liberdade
e os funcionários do sistema
prisional.
A realização da campanha
de vacinação contribui para a
prevenção da gripe nos grupos
vacinados, além de apresentar
impacto na redução das internações hospitalares, gastos com
medicamentos para tratamento
de infecções secundárias e mortes evitáveis.
DOENÇA RESPIRATÓRIA: A influenza é uma doença respiratória infecciosa de
origem viral que pode levar a
complicações graves e ao óbito, especialmente nos grupos de
alto risco, que são as crianças
menores de cinco anos de idade,
gestantes, adultos com sessenta
anos ou mais, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas
especiais. A vacina é a principal
forma de prevenção.
Secretaria de Comunicação
Social de Manhuaçu
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Manhuaçu recebe nova sinalização
com placas informativas

O

Governo de Manhuaçu,
por meio da Secretaria
Municipal de Obras e
da Secretaria de Planejamento,
está instalando placas em vários
pontos da cidade e também nos
distritos. “O artigo 24 do código
de transito brasileiro é bem claro ao dizer que é dever do poder
público sinalizar a cidade. Nós
assumimos isso com a responsabilidade de fazer bem feito,
com a participação das pessoas,
comunicando, com transparência e sempre pensando no bem
comum” – garantiu o secretário
de Planejamento, Luiz Carlos
Rhodes, que coordena a ação.
Toda a produção do material,
desde a pintura da placa até a
construção do posto de sustentação, está sendo feita na oficina
da Secretaria de Obras pelos próprios funcionários. Uma equipe
foi destinada exclusivamente
para a instalação. “No passado
era contratada uma empresa,
essa empresa às vezes não tinha
a menor afinidade com a cidade
e algumas placas eram instaladas
fora de padrão, sem obedecer a
personalidade da cidade e por
isso estamos tendo que fazer essa
transformação. Baixamos o custo de produção capacitando algumas pessoas, licitamos material
de qualidade e assim produzimos
as placas. Trânsito é algo que necessita de manutenção contínua
e se a gente tiver que contratar
uma empresa para fazer isso,
vai ficando muito oneroso para
o município. Na capacitação dos
nossos funcionários eles estão
aprendendo a legislação e assim
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Entrevista com Dona Rosa
viúva do ex-prefeito de
Santana do Manhuaçu
Por Devair G. Oliveira

D
As placas são indicativas e informativas

vamos ter gente preparada permanentemente” - afirmou Rhodes.
55 postes de menor porte estão sendo instalados com placas
de indicação que identificam
instituições e bairros da cidade.
Em seguida vão ser colocadas
as placas que indicam faixas de
pedestres, locais de acessibilidade, indicadores de redutores de
velocidade, de área de estacionamento e outras informações
importantes, tudo conforme os
percentuais exigidos pela legislação. Por último, serão instaladas as placas que indicarão
sentido, podendo haver modificação no trânsito. “Faremos
intervenções pontuais tentando
modificar alguns eixos que hoje
são subutilizados. Sempre priorizando a fluidez do trânsito.

Em alguns locais é melhor que
tenhamos essa fluidez do que
vagas de estacionamento. Podemos antecipar alguns locais
onde faremos essas intervenções. A Avenida Salime Nacif é
um exemplo de rua que deve ter
sentido duplo entre o Manhuaçu
Shopping e a Casa de Cultura.
No momento certo todos serão
avisados, vai ter data planejada
para isso acontecer” - antecipou
o secretário.
O Governo de Manhuaçu
também vai instalar placas na
zona rural. O município tem
cerca de 200 Córregos e todos
serão indicados por sinalização
nos eixos das estradas vicinais.
O término do projeto de instalação das placas na cidade e nos
Distritos vai continuar nos próximos meses.

ona Rosa fala das inaugurações em Santa Filomena, expressa seu sentimento pela perda de seu marido,
também de uma possível candidatura a prefeita de Santana do
Manhuaçu, 23/05/2015
O prefeito João do Açougue
era muito querido em Santana
do Manhuaçu, desde sua morte ficou uma lacuna enorme no
município, o vice-prefeito Igídio, assumiu e está fazendo um
ótimo trabalho dando continuidade nas obras em andamento
no município. “Hoje é um dia,
triste e alegre ao mesmo tempo,
triste porque a gente não tem a
presença do João do Açougue
conosco, ele foi o idealizador
destas obras que estamos inaugurando hoje. Nós queríamos a
presença dele, mas Deus traçou
outro caminho e hoje estamos
felizes por concretizar esta obra
de grande importância para o
povo. Agradeço ao prefeito Igídio por ter dado continuidade
ao projeto de abastecimento
de água de Santa Filomena, o
povo vem a muitos anos reivindicando uma água limpa e
o João tinha essa meta e tentou
várias vezes, fez poço artesiano
em três ou quatro lugares, deu
água, mas não o suficiente para
abastecer o distrito, mas ele não
desanimou continuou tentando
e conseguiu uma água aqui perto em uma propriedade rural, e
antes de falecer já havia adquirido os canos que já estavam
em Santa Filomena. Fizeram
mutirão para trazer água limpa
de ótima qualidade para o povo
de Santa Filomena”. Salienta
Dona Rosa, continuando ela
solicita ao povo de Santa Filomena para se conscientizar, tratar da água com carinho, conservar, não usar abusivamente,
pois sabemos que a água no
mundo está acabando. “O João

plantou esta semente e o povo
precisa continuar o trabalho
conservando a água. Fico muito feliz de estar inaugurando
estas obras, calçamento, asfalto
de várias ruas e essa água que
era o sonho de todos os moradores de Santa Filomena. Espero dentro de poucos dias estar
voltando aqui para entregar a
torre da operadora Vivo.
Dona Rosa é muito querida
pelos moradores de Santana,
ela sempre foi muito ativa nas
questões políticas junto com seu
marido o ex-prefeito João do
Açougue, falecido em fevereiro
de 2015. Ano que vem é um ano
de eleições e perguntamos, se
ela seria candidata a prefeita de
Santana do Manhuaçu, “aprendi
muita coisa com o João, acompanhava ele em todas as suas
atividades, mas isso é uma coi-

sa que não depende de mim, se
for da vontade do povo, da liderança política do partido e se for
permitido pela justiça eleitoral,
eu me candidataria sim ao cargo
de prefeita de Santana do Manhuaçu.
Em suas considerações finais
Dona Rosa agradece a força que
tem recebida de Deus, de sua
família, da família do João do
Açougue, força que tem ajudado a superar a perda. “É muito difícil, eu e João vivíamos
uma vida de luta, juntos, esposa e marido na vida política,
eu acompanhava ele em tudo,
mas Deus está me dando uma
força muito grande, também o
povo tem me ajudado bastante
e agradeço de coração todas as
pessoas que tem me ajudado,
obrigada mesmo”. Finalizou
Dona Rosa
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CANTINHO DE FÉ
por

Citações
Citações
Sábias
Sábias
Ninguém se torna bom
sem o Intelecto.
Klaudyo
As grandes idéias surgem da observação dos
pequenos detalhes.
Augusto Cury
Escrever é não esconder a nossa loucura.
Arnaldo Jabor
O silêncio é a virtude
dos loucos.
Francis Bacon
Os homens só podem
compreender um livro
profundo, depois de
terem vivido pelo menos, uma parte daquilo
que ele contém.
Ezra Pound
O especialista é um
homem que sabe cada
vez mais sobre cada
vez menos, e por fim
acaba sabendo tudo
sobre nada.
George Bernard
Shaw
Os hábeis oradores,
com astúcia e prudência, sabem converter
em elogios os insultos
recebidos dos amigos.
Esopo
Você não sabe a
energia que reside no
silêncio
Franz Kafka

Pr. João Soares
da Fonseca

Chá Verde ajuda a Emagrecer?

C

há verde ajuda a Emagrecer?
essa é uma pergunta bem freqüente nos últimos anos, e estudos realizados no brasil é principalmente fora, mostraram que sim, o chá
verde ajuda a emagrecer, mais vamos
entender como ele agir no organismo.
O chá verde é originado de uma
planta chamada “Camellia sinensis“,
o chá desta planta é consumido há
milhares de anos nos países asiáticos. pois, ele traz inúmeros benefícios
para saúde, já que e rico em composto
extremamente benéficos, tais como os
antioxidantes, anti-inflamatório, vitaminas e minerais.
Estudos realizados nos Estados Unidos mostraram que o chá verde ajuda a elimina a gordura corporal, pois
ele contêm um composto chamado de
epigalocatequina galato ou (EGCG),
que atua como um estimulante para
varias enzimas que são responsáveis
por controlar o metabolismo das gorduras.
Como funciona o chá verde?: Existem quatro principais catequinas no
chá verde. O mais potente e mais estudada das catequinas é EGCG.
Epigalocatequina 3 galato (EGCG): 59%.
Epigalocatequina (EGC): 19%.
Epicatequina galato 3 (ECG): 13,6%.
Epicatequina (EC): 6,4%
Estudos tem mostrado que o epigalocatequina galato ou EGCG, juntamente com a cafeína pode reduzir o
peso e a gordura corporal através da

redução da ingestão de alimentos, a
absorção de lipídeos, triglicérides,
colesterol e os níveis de leptina. Além
disso, estes composto aumentam o
seu poder de termogênese e sua capacidade de oxidação das gorduras.
Esses efeitos proporcionam aceleração do metabolismo, maior queima de
energia, e melhor utilização da gordura armazenada no corpo, o que resulta
em emagrecimento.
Quanto devo beber de chá verde
por dia?: Uma dose eficaz realmente depende do seu tipo de corpo e da
ingestão diária de cafeína. Estudo realizado pela universidade na Suíça,
mostrou que os participantes que tomaram cerca de 270 mg – 1200 mg
de catequinas por dia ao longo de um
período de 3 meses obterão excelente
resultados, porém deve-se lembra que
apenas duas xícaras por dia é o ideal
sem provocar os possível efeitos colaterais.
Então, como eu deveria usar o chá
verde para emagrecer?: Reduza o seu
consumo diário de cafeína e tentar
integrar o chá verde em sua dieta. E
lembre-se, não existe uma fórmula
mágica. O consumo do chá verde para
emagrecer por si só não fará emagrecer, mais ajudará BASTANTE. pois
eu consegui perder cerca de 18,5KG
pra ser mais exato em 12 semanas
com o uso do chá verde.
Porém, é importante ter um estilo de
vida saudável com exercícios e adicione o consumo de frutas e legumes
na sua dieta.

Existem noites em
que os lobos ficam em
silêncio, e apenas a lua
uiva.
George Carlin
Ajuda-me, Senhor a
expressar com minhas
palavras Tua verdade
envolta em Tua beleza.
Khalil Gibran
Sentir é criar. Sentir
é pensar sem ideias, e
por isso sentir é compreender, visto que
o universo não tem
ideias.
Fernando Pessoa

Escondidinho de batata-doce com frango
INGREDIENTES
1 kg de batata-doce cozida e
espremida
1 kg de peito de frango cozido e desfiado
Temperos a gosto (sal, alho,
cebola, orégano, pimenta-caiena, páprica-doce e cheiro verde
picadinho)
2 colheres de sopa de farinha
4 colheres de sopa de requeijão
1 gema de ovo
100 g de queijo parmesão
2 colheres de sopa de gergelim para confeitar

MODO DE
PREPARO
Misture com as batatas
cozidas a farinha e o requeijão (pode ser com o
fogo desligado). Depois,
coloque em um refratário
grande, de vidro, uma camada de frango e outra de batata. Espalhe a
gema por cima, com as costas de uma colher de sopa e salpique gergelim . Derrame
o queijo parmesão por toda a massa. Leve
ao forno por 20 minutos e depois sirva ainda
quente.

jsfonseca@pibrj.org.br

Quem Cuida de Nós?
Uma pessoa não precisa insistir em seus erros, alegando que nasceu assim e assim vai morrer. Depois
que Pedro aprendeu com o Espírito Santo a ser calmo
e a deixar suas crises nas mãos do Senhor, ele recomendou aos crentes: "Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós" (1Pe
5.7). Que diferença entre o Pedro dos evangelhos e o
Pedro das epístolas!
Certa vez, em alto-mar, um navio foi surpreendido por uma terrível tempestade. Os ventos sopravam
com tanta força e tanta fúria que o navio parecia soçobrar e sucumbir. O pânico espalhou-se, tomando
conta dos passageiros. A filhinha do comandante,
acordando com o barulho e a agitação em seu redor,
perguntou à mãe o que estava acontecendo. A mãe,
tentando esconder o próprio pavor, explicou que era
um furacão, um vento muito forte, atacando a embarcação. A menina abriu os olhinhos um pouco mais e
perguntou: "Papai ainda está no comando?" A mãe,
com um gesto, respondeu que sim! Então a menina
sorriu e deitou a cabeça no travesseiro e adormeceu
de novo.
No Sermão da Montanha, Jesus nos assegurou o
cuidado constante de Deus por nós: "Observai as
aves do céu: não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros; contudo, vosso Pai celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que
as aves?" (Mt 6.26). Se o Criador se preocupa com
um passarinho com tanto zelo e desvelo, não cuidará
também da criatura que Ele, com tanto zelo, criou à
sua "imagem e semelhança"? Quando o coração experimenta o amor infinito de Deus, ele se acalma. O
furacão perde a fúria. O vento vai-se. A tempestade
se interrompe. As ondas cedem vez à calmaria. E assim, o barquinho do coração segue singrando em paz
as águas do mar da vida.
É importante, porém, que o Pai esteja no comando.
Porque se assim não for, não há mesmo esperança
para barco algum, nem mesmo para o Titanic mais
aparatoso. Sem Jesus no oceano da vida, todo barco
é de papel.
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Polícia Civil investiga estupro de
menina de 12 anos em Inhapim

A

Polícia Civil de Inhapim investiga um estupro de vulnerável registrado pela Polícia Militar na
noite do último domingo, dia
24. A vítima foi uma menina,
de 12 anos. O fato repercutiu
em toda a imprensa regional.
Entenda o caso: A menina
relatou para a PM que foi
abordada pelo autor e obrigada
a entrar em um carro. Depois,
o autor seguiu até a estrada
de acesso ao povoado de
Macadame, local onde ela foi
forçada a ter relações sexuais
com ele. Após ser violentada,
a menina disse que foi deixada
pelo autor perto de um campo
de futebol, na Rua João Alves
Nepomuceno, no bairro Santo
Antônio, em Inhapim.
Segundo a família, a vítima
teria saído de casa para ir à
residência de uma amiga, mas
como ela estava demorando a
voltar, familiares começaram
a procurá-la e ligaram várias
vezes para o celular da menina, porém, a chamada era
rejeitada. Por volta da meia-noite, quando os familiares
conseguiram contato com a
vítima, ela contou o que havia

acontecido. A adolescente chegou a ser atendida no Hospital
São Sebastião, em Inhapim, e
disse que não sabia dar muitas
características sobre o autor.
Investigação: Durante coletiva de imprensa nesta quinta-feira (28/05), o delegado
Evandro Radaelli esclareceu
que não houve violência sexual. A menina inventou a história do estupro motivada por
medo de ser punida pela família. Segundo Evandro, o que
de fato aconteceu foi o caso
de uma menina, de 12 anos,
que manteve relação sexual
com um rapaz, de 18 anos, do
qual ela já se relacionava. O
ato sexual aconteceu com o
consentimento da vítima.
“Ao tentar esconder da mãe,
pois, os pais estavam tentando
fazer contato com ela, a menina inventou esta história ao
ser procurada pela polícia. Ela
não queria ser punida pela mãe
e inventou que foi violentada
e obrigada a ter relação sexual com uma pessoa da qual
sequer conhecia. Ela relata
que houve violência, que foi
sequestrada e depois abandonada, mas na verdade, isso já

POLÍCIA

foi apurado. Eu queria prestar
esse esclarecimento para que
não reste dúvida e a população
não se sinta amedrontada por
existir alguém pretendendo
estuprar e violentar meninas
na região. O que houve é que
ela teve relação com uma pessoa. Aconteceu um crime de
estupro de vulnerável porque
há uma violência presumida
pela lei. A lei trata como vulnerável todo aquele menor de
14 anos. Então, esse caso está
sendo tratado e investigado
como crime, no entanto, não
houve prática de violência real
pelo investigado”, esclareceu
o delegado

Lavrador morre atropelado em bicicleta

O

lavrador Francisco
Estevão de Souza, 76
anos, morreu num acidente no km 584 da BR 116,
local conhecido como reta de
São Pedro do Avaí, distrito de
Manhuaçu, no início da noite
de terça-feira, 19/05.
De acordo com informações colhidas no local do
acidente pela reportagem do
Portal Caparaó, o lavrador
seguia pela rodovia sentido

Vilanova para São Pedro
Avaí, numa bicicleta de carga. No sentido contrário, o
motorista Claudio Simplício
conduzia uma picape Montana, quando os dois veículos
colidiram. Com o impacto, o
lavrador foi projetado contra
o para-brisa do veículo, o que
ocasionou múltiplas farturas
e morte de Francisco Estevão. O corpo do lavrador e
a bicicleta foram jogados à
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margem da rodovia. A picape
parou alguns metros à frente.
O Corpo de Bombeiros foi
acionado e chegando ao
local constatou que Francisco Estevão, já não possuía
sinais vitais. O motorista da
Montana não se feriu.
O Policiais Rodoviários
Federais, João Soti Júnior e
Luiz Fernando registraram a
ocorrência.
Lajinha News

Bandidos assaltam
Sicoob Credcooper de
Piedade de Caratinga

F

oi por volta de
meio-dia desta quinta-feira
(21/05) quando bandidos armados cometeram um assalto
contra uma agência
Sicoob Credcooper,
situada na avenida
Isabel Vieira, centro de Piedade de
Caratinga.
Segundo apurado
pela Polícia Militar, com base nas
imagens do circuito interno da
agência e depoimento de testemunhas, dois homens armados
entraram na agência. O vigia
suspeitou e barrou a entrada
com o sistema de segurança
da porta giratória. Porém, um
terceiro homem se aproximou
e apontou a arma em direção a
um dos funcionários que estava
na parte interna da agência. Temendo por um disparo, o vigia
foi obrigado a liberar a entrada
dos assaltantes.
Clientes e funcionários foram rendidos e os bandidos
recolheram o dinheiro dos caixas. A quantia roubada ainda
não foi revelada pela direção
da agência. Na sequência, três
bandidos foram vistos entrando em um veículo Astra, de

cor prata, placas Contagem.
A Polícia Militar iniciou o
rastreamento e, posteriormente, o veículo foi encontrado
abandonado no Córrego São
Manuel, também conhecido
como “Alto da Biquinha”, na
BR 474, KM 181. A fuga posterior a este trecho ainda está
sendo investigada.
A perícia técnica da Polícia
Civil foi acionada e coletou as
impressões digitais deixadas no
veículo, assim como realizou
outros trabalhos que possam
contribuir na investigação e
possível identificação dos autores. A Polícia Militar segue em
rastreamento.
Se você tiver informações
que possam contribuir para a
elucidação do caso, denuncie:
190 ou 181.

Treze pássaros libertados
em Espera Feliz

D

urante operação de combate à caça e captura
de animais silvestres, a
Polícia Ambiental de Alto Caparaó apreendeu na sexta (22/05)
treze pássaros na zona rural de
Espera Feliz..
A operação foi realizada no perímetro urbano de Espera Feliz.
Foram encontrados seis coleiros,
cinco canários-da-terra, um curió

e um trinca-ferro, além de três
alçapões e dois transportadores
de pássaros.Os acusados de 67
anos e e 24 anos foram presos
em flagrante e conduzidos para
a Delegacia de Polícia Civil de
Espera Feliz.. A ocorrência foi
registrada pelo Sargento Adilson do Amaral, Cabo Ladsmar
Silveira e Cabo Werneck.
Carlos Henrique Cruz
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ENTRETENIMENTO
CAÇA-PALAVRAS

GÊMEOS – DE 21/5 A 20/6 - Os geminianos contam
com a boa energia de incentivo e disposição para desenvolver melhor trabalhos e tarefas diárias. Com Mercúrio
ainda retrógrado, seu forte poder de comunicação pede
cautela com negociações e acordos de forma geral.
BENS E FINANÇAS: possíveis soluções na área financeira já estão nos
seus pensamentos. Criatividade não falta para conseguir equilibrar a balança
entre dívidas fixas e os saldos impulsionados por sua determinação e sorte.

Joãozinho e o professor
Um professor de Matemática quis pregar uma
peça em seus alunos, e lhes disse:
— Meninos, aqui vai um problema: Um avião
saiu de Amsterdã com uma velocidade de 800
km/h, à pressão de 1.004,5 milibares; a umidade relativa era de 66%, e a temperatura 20,4
ºC. A tripulação era composta por 5 pessoas, a
capacidade era de 45 assentos para passageiros,
o banheiro estava ocupado e havia 5 aeromoças
(mas uma estava de folga). A pergunta é: Quantos anos eu tenho? Os alunos ficam assombrados. O silencio era total. Então o Joãozinho, lá
no fundo da sala, e sem levantar a mão, diz de
pronto:
— 44 anos, professor!
O professor, muito surpreso, pergunta:
— Caramba! Está certo, eu tenho 44 anos.
Mas como adivinhaste?
— Simples dedução. Eu tenho um primo que
é meio-babaca, e ele tem 22 anos.

ÁRIES – DE 21/3 A 20/4 - Maior disposição para desenvolver trabalhos de
forma geral e colocar em ordem a agenda. Para o ariano, que já é proativo
por natureza, o período está bom para tomar iniciativas, decidir e até, se
achar necessário, ousar com suas boas ideias.
BENS E FINANÇAS: o período continua propenso à impulsão para consumir bens e gastar um pouco mais além da conta. É preciso, no entanto,
pensar um pouco mais antes de entrar em algum negócio de risco. Às vezes
é melhor “o pouco certo do que o muito duvidoso”.
TOURO – DE 21/4 A 20/5 - Mais do que nunca há vontade para executar
planos, objetivos, trabalhos e até tarefas das mais corriqueiras. Você tem
noção de seu real valor e de limites para colocar seu talento a toda prova.
Aproveite que o período é incentivador.
BENS E FINANÇAS: se o momento está promissor para a vida profissional, é natural a possibilidade de aumentar lucros e contar com aquele
dinheirinho extra que tanto almeja. Quem trabalha com produtos de moda
pode se surpreender positivamente.
CÂNCER – DE 21/6 A 22/7 - Certa confusão em relação à família, trabalho
e sentimentos pode fazer com que tome atitudes inesperadas. De repente,
poderia ser bem salutar manter a prudência e a ponderação antes de qualquer
decisão. É preciso pensar e refletir sobre todas as hipóteses.
BENS E FINANÇAS: Júpiter dá o incentivo para poder solucionar pendências financeiras neste momento. Vontade também não falta para poder
equilibrar o tempo e se dedicar racionalmente a ações mais palpáveis. O
resto é só consequência.

Essas crianças...
Duas crianças de oito anos conversam no
quarto. O menino perguntou à menina:
— O que você vai pedir no Dia das Crianças?
— Vou pedir uma Barbie. E você?
— Eu vou pedir um OB.
— OB?! O que é isso?!
— Nem imagino. Mas na televisão dizem que
com OB a gente pode ir à praia todos os dias,
andar de bicicleta, andar a cavalo, dançar, ir ao
clube, correr, fazer um montão de coisas legais.
E o melhor: sem que ninguém perceba.

LEÃO – DE 23/7 A 22/8 - É bom entender que cobranças familiares e
amorosas serão inevitáveis neste período, pois há energia de sobra para
o trabalho – até mesmo porque você tem a noção e consegue projetar a
possibilidade de dividendos futuros.
BENS E FINANÇAS: mesmo com tantas emoções no lado mais prático e
racional, é bom manter o controle antes de negociar com terceiros ou ter de
mexer no bolso. Fica assim até o dia 11 de junho. Ao mesmo tempo, boas
ideias e possibilidade de ganhos extras.

sete erros

VIRGEM – DE 23/8 A 22/9 - O lado profissional precisa de um empurrãozinho? Tudo bem, chegou o momento. O período está promissor, sobretudo
depois do dia 11 de junho. Antes disso, você está mais determinada e predisposta a ir em frente para conseguir seus objetivos. Ágil para decidir e com
capacidade de fazer acontecer. Detalhe: pense e depois fale.
BENS E FINANÇAS: se conseguir equacionar as atividades domésticas
com o empenho no trabalho terá condições de obter bons resultados nas
finanças. Dívidas com impostos podem trazer aborrecimentos, mas é preciso
equilíbrio para garantir ganhos futuros.

Vida de casado I
Um dia, ele disse que ia na esquina comprar
cigarros, e desapareceu. Não é força de expressão ou sentido figurado. Ele disse exatamente
isto:
— Vou ali na esquina comprar cigarro.
Ficou dez anos desaparecido. Há algum tempo, reapareceu. Bateu na porta, a mulher foi
abrir, e lá estava ele. Dez anos mais velho, mas
ele, quieto, sem dizer uma palavra. A mulher
despejou sua revolta em cima dele:
— Seu isso! Seu aquilo! Então você diz que
vai na esquina comprar cigarro e desaparece?
Me abandona, abandona as crianças, fica dez
anos sem dar notícia e ainda tem o desplante, a
cara de pau, o acinte, a coragem de reaparecer
deste jeito?! Pois você vai me pagar. Fique sabendo que você vai ouvir poucas e boas. Essa
eu não vou lhe perdoar nunca. Está ouvindo?
Nunca! Entre, mas prepare-se para...
Nisso, o homem deu um tapa na testa e disse:
— Ora essa! Esqueci os fósforos!

LIBRA – DE 23/9 A 22/10 - Questões relacionadas à família podem desequilibrar momentaneamente as emoções. Uma das dicas é contar com o
apoio de amigos ou, se for o caso, canalizar as energias para algum curso
ou pesquisas de culturas diferentes. A curiosidade pode trazer respostas
interessantes.
BENS E FINANÇAS: Saturno está próximo à casa das finanças de Libra,
por isso seria interessante rever essa área, enxugar o orçamento e recalcular
possíveis investimentos. Não é o caso de viver a pão e água, mas o período
pede maior atenção com os gastos.
ESCORPIÃO – DE 23/10 A 21/11 - Uma das dicas para este período é
procurar se poupar fisicamente, apesar dos muitos incentivos e disposição
para executar trabalhos e tarefas diárias. Sua lucidez e visão de futuro pode
ser um bom diferencial no ambiente de trabalho.
BENS E FINANÇAS: não desanime, porque começa a acender uma luz
para equilibrar a balança das finanças. Evidentemente que cautela não falta,
mas seria interessante controlar os gastos até segunda ordem, pois com a
configuração astral atual o sinal de alerta continua aceso.
SAGITÁRIO – DE 22/11 A 21/11 - Procure rever as relações de forma geral,
o que inclui as sociedades, os contratos, o casamento e a relação amorosa
mais séria. Isso é bom, incentivo não falta, e o melhor: sempre com otimismo
para melhorar ou procurar, com bom senso, alternativas para seguir em frente.
BENS E FINANÇAS: Saturno em Sagitário coloca em cheque questões de
ordem financeira. Isso pode te obrigar a frear um pouco, até o dia 15 de junho,
possíveis negociações nesse campo, sobretudo em dificuldades pontuais.

Vida de casado II
O filho pergunta ao pai:
— Papai, quanto custa para casar?
— Não sei, filho, ainda estou pagando.

CAPRICÓRNIO – DE 22/12 A 20/1 - O período é de semear os projetos,
preparar o terreno para colher os frutos muito em breve. O melhor é que
agora há disposição, calma e paciência para analisar cada situação com a
cautela necessária para brindar a equipe de trabalho.
BENS E FINANÇAS: se você estiver pensando em adquirir a casa própria
ou promover a quitação de dívidas, é bom pensar positivamente, porque há
uma luz no fim do túnel. Estude suas opções com calma e prepare seus
planos para depois do dia 11 de junho, isto é, se for possível.

Conversa de casado
Ontem, minha esposa e eu estávamos sentados na sala, falando das muitas coisas da vida.
Estávamos falando de viver ou morrer. Eu lhe
disse: “Nunca me deixe viver em estado vegetativo, dependendo de uma máquina e de líquidos. Se você me vir nesse estado, desligue tudo
o que me mantém vivo, sim?”. Você acredita
que a vaca levantou, desligou a televisão e jogou minha cerveja fora?

Procura-se
Um homem colocou nos classificados: Procura-se esposa. No dia seguinte, recebeu centenas
de cartas. Todas diziam a mesma coisa: Pode
ficar com a minha.

HORÓSCOPO
Astrológica por Claudia Vannini

CURIOSIDADES
Quem descobriu o magnetismo da
Terra?
Os primeiros a observar o magnetismo
na Terra foram os gregos. Eles tentaram
explicar esse fenômeno e foram os responsáveis pelo descobrimento da pedra magnetita, que atraía espontaneamente o ferro.
Um teste dos gregos com a magnetita
indicou que a pedra, quando suspensa no
ar, virava sempre para a mesma direção.
A partir dessa constatação, Tales de Mileto, matemático e filósofo, afirmou que a
tal pedra tinha “alma” e conseguia atrair
matérias. Na verdade, eles não imaginavam que o fenômeno acontecia por causa
do magnetismo natural do planeta.

Com o passar dos anos, os chineses criaram a primeira bússola primitiva, confeccionada com uma colher de
magnetita, e conseguiram comprovar o
magnetismo. Com o tempo, os cientistas
confirmaram que a Terra é, na verdade,
um grande imã, com os pólos magnéticos
Norte e Sul.
A existência do Campo Magnético
da Terra foi estudada por pesquisadores
como Georg Hartmann e Robert Norman. Vale lembrar que o magnetismo
terrestre é resultado das correntes elétricas presentes no núcleo do planeta, que
é formado por ferro e níquel em estado
líquido.

AQUÁRIO – DE 21/1 A 19/2 - Você aceita as mudanças, até certo ponto,
com naturalidade. O período está bem propício para dar prosseguimento
em situações alteradas recentemente. Aproveite seu destaque no campo
do trabalho e coloque em prática planos mais ousados, se for conveniente.
BENS E FINANÇAS: sabe aquela situação de levar gato por lebre? Pois
bem, é preciso agir com maior ponderação na hora de realizar gastos, porque
os astros sinalizam certa mistura entre gastos e emoções, sobretudo se não
souber controlar possíveis contrariedades.
PEIXES – DE 20/2 A 20/3 - Assuntos de ordem burocrática podem trazer
aborrecimentos neste início de mês. Podem ser extravios e até mesmo esquecimentos no momento, por exemplo, de realizar algum acordo importante.
Mas agora você tem a experiência e o poder para conseguir equilibrar cada
situação com maestria.
BENS E FINANÇAS: Urano faz aspecto positivo com Sol e Plutão com o
regente de Peixes, traduzindo: bom para se dedicar a atividades que possam
render bons resultados financeiros. De uma forma geral, há disposição para
conseguir alcançar metas.
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Leandra Leal encontra corpo de travesti
durante gravação no Rio e paga enterro
A atriz Leandra Leal se deparou com
uma cena assustadora enquanto dirigia
o documentário 'Divinas Divas', na última segunda-feira (25), no Rio de Janeiro. De acordo com informações do
jornal 'O Globo', Leandra encontrou
o corpo da travesti Marquesa, de 71
anos, jogado em um canto do Hospital
Miguel Couto.
Abismada com a situação, Leandra procurou os responsáveis do
hospital, que alegaram que o corpo da Marquesa não caberia em
uma das gavetas do necrotério. De acordo com a publicação, a atriz,
então, arcou com as despesas de remoção do corpo e com o enterro. Abismada com a situação, Leandra procurou os responsáveis do
hospital, que alegaram que o corpo da Marquesa não caberia em
uma das gavetas do necrotério. De acordo com a publicação, a atriz,
então, arcou com as despesas de remoção do corpo e com o enterro.

Zeca Camargo vai substituir Ana Maria
Braga no “Mais Você”
Zeca Camargo, 52, vai voltar ao
ar na Globo. De acordo com o jornal “Extra”, o jornalista substituirá
Ana Maria Braga, 66, no comando
do “Mais Você” em junho, quando a
apresentadora entrará em férias.
Normalmente, Cissa Guimarães,
58, e André Marques, 35, são os responsáveis por ficar no lugar da loira.
No entanto, Marques não poderá acumular o matinal com o “SuperStar”, exibido aos domingos.
Atualmente, Zeca está descansando em Miami, nos Estados Unidos. Ele já passou por países da Ásia e da Europa.
Até o início de abril, o apresentador fazia parte da equipe do “Vídeo Show”. Mas, com a última reformulação, ele foi tirado do programa vespertino, que ainda não marca bons índices de audiência à
Globo.

Advogado oferece gado a Barack Obama
em troca da mão de sua filha Malia
Um advogado queniano ofereceu ao presidente americano,
Barack Obama, 150 cabeças de
gado em troca de poder se casar
com sua filha mais velha, Malia,
informou na terça-feira um jornal
do Quênia.
Feliz Kiprono diz estar disposto a dar 50 vacas, 70 ovelhas e 30
cabras a Obama para conseguir realizar seu sonho. "Me interessei por ela em 2008", explica Kiprono
em uma entrevista ao jornal The Nairobian.
Naquele ano, Obama venceu suas primeiras eleições presidenciais
e Malia tinha apenas 10 anos. "De fato, não saí com ninguém desde
então e prometi ser fiel a ela. Compartilhei isso com minha família e
estão dispostos a me ajudar a aumentar a doação", acrescenta.
Kiprono tem a intenção de apresentar sua oferta de casamento a
Obama e espera que o presidente americano viaje com sua filha em
sua primeira visita oficial ao Quênia, o país onde seu pai nasceu,
em julho.
A avó paterna de Obama, que tem mais de 90 anos, segue vivendo
em Kogelo, no oeste do Quênia, de onde vários parentes do presidente são originários.
"As pessoas podem dizer que estou atrás do dinheiro da família, mas não é o caso. Meu amor é real", insiste Kiprono. O jovem
advogado diz que planeja pedir Malia Obama em casamento em
uma colina, perto de seu povoado natal, e que em seu casamento o
champanhe será substituído pelo "mursik", um tipo de leite azedo
tradicional da tribo kalenji, à qual pertence.
Kiprono acredita que ambos podem levar "uma vida simples".
"Ensinarei Malia como ordenhar uma vaca, cozinhar ugali e preparar mursik como qualquer mulher kalenji", completa.

Lucas Lucco entrega
Ana Maria Braga
Lucas Lucco gravou com Ana
Maria Braga, na Globo, o programa dela que iria ao ar na sexta-feira passada.
Só que dois dias antes ele saiu
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divulgando fotos em sua rede social, estragando toda a enganação
que a apresentadora e a emissora fazem com seu público.
A ideia é fingir que o Mais Você é ao vivo. Mas muitas vezes ela
deixa gravado.
A Globo já proibiu Aninha de fazer isso, principalmente nos feriados e nas férias, por isso tem colocado André Marques, o eterno
Mocotó, e Cissa Guimarães para substituí-la.
Mas às vezes a loira consegue driblar a determinação e deixar
pelo menos as edições de sexta gravadas.

Mocotó não quer assumir ninguém e se faz
de desentendido com Anitta
André Marques é danado mesmo.
Como ele gosta de viver a vida alucinadamente (livre, leve, solto e variando bastante),
não quer assumir que está tendo um affair com
Anitta.
Os dois estão de pegação desde o começo de
abril, conforme esse blog adiantou. Foram visto
inclusive se atracando nos bastidores do Mais
Você, da Globo.
Agora Mocotó está negando tudo e dizendo
que é só amigo de Larissa.
Que coisa, né?

Carlos Alberto de Nóbrega alfineta Silvio
Sempre elegante, Carlos Alberto de Nóbrega fala o que pensa.
Mas sem perder a classe.
E foi o que ele fez ao dar entrevista para a Rede TV!. Deu uma
leve alfinetada em Silvio Santos
pelo fato de o SBT ter pouca programação própria.
Com o objetivo de elogiar a estreia do Melhor Pra Você, de Celso Zucatelli, Edu Guedes e Mariana
Leão, que é um programa ao vivo, o dono da Praça É Nossa disse:
"Acho que quanto mais programação ao vivo, menos filmes, menos novelas e enlatados, porque televisão do Brasil é feita para brasileiro trabalhar".
Vale lembrar que o SBT é recheado de enlatados, como Chaves e
outras séries, reprises de novelas mexicanas etc.
Bela indireta, né?

Nero vai mesmo ser pai
Acaba de ser confirmada a nota publicada
em primeira mão na segunda (26): Alexandre Nero vai ter um filho. Será o primeiro
dele.Karen, namorada do "comendador",
está grávida.Ela confessou para as amigas
que está louca para casar.
Vai ter atriz cortando os pulsos com essa
notícia... Xiii...
Boa sorte ao casal e ao bebê.

Roberta Miranda leva bronca em avião
Roberta Miranda irritou uma passageira
em um voo vindo de Brasília para SP no
último domingo (24).
Ela estava com o som do celular muito
alto e incomodando as pessoas. De repente,
uma mulher que estava sentada à frente da
cantora se levantou e pediu:
- Você pode abaixar o som ou colocar
um fone de ouvido, por favor?
Roberta demorou uns dez segundos e
desligou o aparelho.
Aí do nada abriu uma marmita e bateu
um PF (prato feito) no avião.
Começou a subir o cheiro de comida.

Anitta é impedida de fazer shows nos EUA
Anitta está passando por uma situação delicada. Ela foi impedida
de entrar nos EUA para fazer turnê de shows.
Enquanto a funkeira e sua equipe estavam tentando tirar vistos de
trabalho, houve uma denúncia anônima que atrapalhou tudo.
A tal denúncia fala de um show que MC Larissa fez nos EUA, em
2013, e na época ela tinha apenas visto de turista. Em razão disso, os
vistos atuais foram negados.
Procurado pelo blog, o irmão e assessor da cantora confirmou o
cancelamento dos shows, mas ficou surpreso com a informação da
denúncia:
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"Os vistos realmente foram negados, mas essa informação de denúncia é nova pra mim. Nessa época que teve esse show, em 2013,
Anitta era empresariada, essas questões burocráticas eram todas de
responsabilidade da empresa que a representava.
Ela deixava tudo na mão desses representantes. Anitta tem um
visto que a permite fazer tudo que ela acreditou estar indo fazer até
hoje. Mas não temos como saber se o que foi passado a ela na época
corresponde com a realidade. Hoje minha irmã cuida da própria carreira e agora temos controle de tudo que é feito. Posso garantir que
em todos os shows que fizemos em outros países desde então (Japão,
Portugal, Espanha) foram exigência da própria Anitta que a equipe
inteira viajasse com vistos de trabalho. E assim aconteceu."
Xiiiii... Será que Anitta caiu numa cilada, gente? O tempo dirá...

Filha de Silvio cutuca Ganzarolli
Patricia Abravanel estava
afiada no programa de Silvio
Santos no domingo (24).
Ela falou na cara de Helen
Ganzarolli que a moça fez
curso para aprender a pegar
homem rico... A assistente de
palco ficou visivelmente desconcertada e tentou revidar dizendo que Patricia havia feito o mesmo. Elas fingem que falam essas coisas em tom de brincadeira, mas
quem conhece os bastidores sabe muito bem que é tudo verdade.

Irmãs de Luan e Neymar querem a fama e
tentam vagas em novela
Rafaella Santos, irmã de Neymar, tem
feito de tudo para ficar famosa. Vive indo
a festas para ser fotografada, usa roupas
chamativas e sensuais para ser clicada,
posta fotos para virar notícia etc.A moça
está doida para emplacar na TV. Ela pediu ajuda para o irmão famoso para tentar
virar "repórter". E agora cismou também
que quer ser atriz e está usando a influência do jogador para conseguir um teste
em Malhação. Já Bruna Santana, irmã
de Luan, quer a mesma coisa: entrar na
novelinha da Globo. Ela já faz trabalhos
como modelo, mas quer mesmo virar
atriz. Como Rafaella, a moça também se
expõe bastante e adora aparecer. Vamos
ver se elas têm talento ou se vão conseguir apenas por serem irmãs de celebridades. O tempo dirá.

Sabrina Sato nega affair com Lucas Lucco
e afirma que pegaria Luan Santana
Surgiram rumores nesta semana de que Sabrina Sato estaria com
um novo affair depois do fim de seu namoro com o ex da Cleo Pires.
O felizardo seria o sertanejo Lucas Lucco.Falei com a japa e veja
o que ela respondeu:"Isso não é verdade. Acho o Lucas um gato,
mas se fosse para namorar um cantor seria o Luan Santana".Genteeeeeeeeeeeeeeee. Estou passada...

Fim de uma era! Após 20 anos,
"Malhação" pode ganhar novo nome
Após completar 20 anos em abril, “Malhação” poderá ter seu
nome trocado em breve pela TV Globo. Isso porque os diretores do
canal estariam pensando em fazer grandes mudanças na faixa horária. A próxima temporada da trama, que estreia em agosto, inclusive,
já poderá ter um novo nome, segundo o colunista Flávio Ricco.
A equipe do folhetim já teria sido avisada a respeito da possibilidade. No entanto, ainda está à espera de uma posição da alta cúpula
da emissora carioca.

Ronaldo retornará ao "Medida Certa"
Dois anos após perder 17kg no "Medida Certa", Ronaldo Fenômeno voltará a bater ponto no quadro do "Fantástico" no próximo
domingo (31). Calma! O craque não irá tentar perder os quilos que
recuperou após o projeto. O ex-jogador irá fazer apenas uma participação especia na atração. O atleta irá desafiar os participantes da
atual edição a participar de uma prova que será fiscalizada por sua
namorada, a modelo Celina Locks, e por Felipe Andreoli, repórter
do "Encontro". Ao invés de promover uma disputa entre famosos,
o "Medida Certa 2015" escalou os moradores de um condomínio
para emagrecerem. Os participantes foram divididos em dois grupo.
Fabiana Karla é a madrinha do projeto e também entrou na onda
de dieta e exercícios junto com a turma.
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TRABALHO FEMININO DA IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL

BREVE HISTÓRICO DO
TRABALHO FEMININO
A IP chegou ao Brasil em
1859 com o jovem missionário
americano Ashbel Green Simonton e, desde então, encontramos
pequenos grupos de mulheres
presbiterianas, surgindo cá e
lá, para auxiliar no trabalho de
cada congregação que ia sendo
implantada. A Igreja crescia e se
organizava. Ao mesmo tempo,
também o trabalho feminino
crescia e não demorou muito
a organização em Sociedades
Femininas, assim denominadas,
ou funcionando sob outro título,
mas sempre com o desejo de
auxiliar cada igreja, cada congregação, consciente de seu
papel como parte do Corpo de
Cristo.
1ª SAF – A primeira Sociedade Feminina da qual se tem
notícia e documentos comprobatórios é a do Recife, PE, criada
em 11 de novembro de 1884,
com o nome de “Associação
Evangélica de Senhoras”, e
tendo por finalidade realizar estudos bíblicos e arrecadar fundos
para auxiliar os necessitados e a
Igreja. Sua primeira Presidente
foi a Sra Carolina Smith.
2ª SAF – Surgiu logo a seguir,
em Rio Claro, SP, no dia 08 de
janeiro de 1885, que primeiramente chamou-se Sociedade
Boa Esperança, sendo presidida
pela senhora Eulália Dagama,
esposa do Rev. João Fernandes
da Gama. Em1908, a sociedade
passa a chamar-se Sociedade
Auxiliadora de Senhoras Eulália
Dagama.
1ª Federação (congregando as
SAFs de um Presbitério)
Genoveva Marchant, missionária americana no Brasil por
cerca de 50 anos e pedagoga,
trabalhou na educação e difusão
do evangelho em nosso país.
Reconhecendo a necessidade de
uma organização mais eficiente,
por sua iniciativa formou-se a
primeira Federação de Sociedades Auxiliadoras de Senhoras,
a do Presbitério Sul de Minas,
em maio de 1921, no templo da
IP de Lavras. Esta 1ª Federação
era composta de 12 SAFs.

Centenário da SAF da
Igreja Presbiteriana
de Manhuaçu
Esta Sociedade Feminina foi
organizada há 100 anos, no dia
06 de maio de 1915, sendo a
sua primeira diretoria composta
pelas seguintes pessoas:
Presidente: Dionízia de Faria
Vice-Presidente: Leopoldina
do Espírito Santo
Secretária: Dulcina de Faria
Tesoureira: Jordelina Sathler
Era Pastor nesta época o Reverendo Aníbal Nora.
Esta Sociedade Feminina tem
por finalidade auxiliar os trabalhos da igreja, orar e socorrer os
necessitados e realizar o trabalho
da evangelização. Apoia os trabalhos gerais da igreja, sempre
um braço forte dos pastores e em
ocasiões de campanhas financeiras ela sempre dá a sua valiosa
colaboração.
Os anos se passaram e hoje,
06 de maio de 2015, com 108 associadas, a SAF comemora o seu
primeiro centenário com muita
galhardia, gratidão e desejo de
continuar fazendo mais.
Esta Sociedade Feminina realiza vários trabalhos, tais como:

Na área cultural e turística
– Várias viagens de cunho cultural à Ouro Preto, Petrópolis,
Mariana, Tiradentes, Inhotim,
Caxambú, etc.
Na área social – Mantém
uma Oficina de Costura; Distribui enxovais para bebês,
ajudando a gestantes carentes;
Apoio à RENALCLIN, com
trabalhos espirituais e doação
de centenas de dúzias de ovos
mensalmente; Apoio a meninos carentes, pagando aulas na
Escola ALFABOL; Distribui
algumas cestas básicas, roupas,
agasalhos e remédios para pessoas carentes.
Na área espiritual – Realiza
Caminhas de Evangelização
distribuindo literatura cristã;
Promove Culto de Bebês em casas de recém-nascidos, doando
uma bíblia ao bebê e oferecendo
orientações aos pais quanto a
criação de filhos; Realiza com
muita frequência reuniões de
estudos da bíblia equipando
melhor as mulheres para servir
melhor a Cristo.

ACONTECEU E FOI BOM...

Coral, 60 componentes

Culto de Ação de Graças pelo centenário da SAF de Manhuaçu

A Diretoria 2015 está
assim composta:
P re s i d e n t e : Ve r a L u s a
Leitão Póvoa - Vice-Presidente: Valéria Clara Monteiro
- 1ª Secretária: Ana Constância
Souza - 2ª Secretária: Ângela
Maria Vasconcelos Werner Tesoureira: Enilce Heringer
Monteiro - Conselheiro: Presbítero Saulo de Souza Sanches
- Pastor da Igreja: Reverendo
Anderson Sathler
O lema das mulheres é o
seguinte: SEJAMOS VERDADEIRAS AUXILIADORES,
IRREPRENSÍVEIS NA CONDUTA; INCANSÁVEIS NA
LUTA; FIRMES NA FÉ E
VITORIOSAS POR CRISTO
JESUS.
Manhuaçu, 06 de maio de
2015 - Reverendo Anderson
Sathler

Parry, Geni e Vera Lusa

Realizamos nos dias 06 e 07 de abril nosso bazar filantrópico.
Dias 25 e 26 de Abril - Recebemos com grande alegria a visita de
nossa querida Presidente da Nacional, srª. Ana Maria Prado.
Participamos da palestra proferida pela srª. Ana Maria Prado, com a
presença também da presidente da Sinodal srª. Maria Antônia Queiróz e
a presidente da Federação srª. Vera Lúcia Martins, bem como de sócias
de muitas SAFs de nossa Federação e de outras Federações do Sínodo.
Nossa Igreja ofereceu um gostoso jantar para todos os participantes
e convidados, após a palestra (25/04).
No dia 26 de Abril, na parte da manhã, tivemos o Culto de Gratidão
pelo Centenário, levando a mensagem nossa presidente srª. Ana Maria
Prado.
100 anos da SAF e os 110 anos da IPM- Comemoramos nos dias 3,4,5
e 6 de Maio, com a presença do Rev. Roberto Brasileiro, Presidente
da IPB, Asaph Borba e da dupla Flávio e Klébia, bem como do Rev.
Jeremias Pereira. Foram dias cheios de espiritualidade e agradecimento
a Deus por tudo que nos proporcionou.
Após o culto dos 100 anos (06/05) tivemos a festa no salão Cremilda
Lopes Nacif, com um delicioso bolo de 100 anos, onde todas as sócias
puderam tirar retratos e cantar os parabéns.
Fizemos o lançamento do Livro de receitas da SAF, vendendo 300
exemplares, com muito sucesso.
Mandamos confeccionar uma placa de agradecimento ao Rev.
Anderson Sathler e nosso conselheiro Saulo Sanches, pelo apoio e
companheirismo.
O Departamento Noemi fez as seguintes visitas: Casa da Srª Adalgisa,
Sr. Sebastião Monteiro, Zarife Grayze, Sr. Valdivino e Maria Helena, Sr.
Jackson, Maria Eugênia, Efigênia, D. Geralda do bairro Santana, e Iracy
(mãe da Ivone). Que o Senhor abençoe a todas as irmãs que tem levado
a Palavra de Deus, saindo das quatro paredes da Igreja.
Os Correios do Brasil confeccionaram o Selo do Centenário, com
vinheta da logomarca do Centenário ao lado do selo oficial do país.
Nossa SAF enviou de 150 a 200 convites para as festividades do Centenário com este selo.
Oferecemos o kit do Centenário para todos os pregadores, suas esposas, cantores e alguns visitantes que participaram das comemorações
do ano do Centenário.
O Rev. Anderson contratou um fogueteiro que no momento em que
cantávamos os parabéns, soltou uma salva de fogos, que complementou
a festa dos 100 anos da SAF.
Inauguramos a toalha do Centenário com o nome de todas as sócias,
do Rev. Anderson e do nosso conselheiro Saulo Sanches.
Desfizemos a Exposição Histórica, colocando no armário da SAF todo
o material, e a galeria das presidentes foi colocada na Sala do Conselho.

Bodas de Prata Luciana e Rogério
Pastor Anderson, recebendo homenagem da presidente da
SAF acompanhada da diretoria

Igreja Presbiteriana de Manhuaçu

A

SAF – Sociedade Auxiliadora Feminina
da Igreja Presbiteriana de Manhuaçu é
uma sociedade interna, auxiliar do Pastor e do Conselho da Igreja.
Tem como objetivos principais: a oração,
a evangelização, assistência social, missões,
estudo da Palavra de Deus, comunhão com as
companheiras e com a Igreja.
Nossa SAF foi organizada no dia 06 de maio
de 1915, portanto são 96 anos de trabalhos em
prol de pessoas menos favorecidas e daquelas
carentes de Jesus em suas vidas.
Estamos nos preparando para comemorarmos o aniversário de 100 anos da SAF, e espe-

ramos que nunca deixemos de nos colocar no
controle de nosso Deus, esperando, ainda, que
ele nos use e nos capacite para continuarmos
trabalhando, com amor, em sua causa.
Todas as receitas deste livro foram testadas e
experimentadas, e algumas delas foram cedidas
pelas sócias da SAF, por isto, têm o nome das
mesmas em seus títulos.
Desta forma, não deverá haver receio em
fazê-las, pois com certeza, ficarão deliciosas.
Nossa homenagem a todas as sócias, pois todas
têm participação significativa em nossa Sociedade,
tornando-a firme e forte na presença do Senhor.
A Presidente

Queremos agradecer a todos que estiveram conosco em
nossa Bodas de Prata (25 anos de casamento). Também a
todos os amigos que nos felicitaram! Vocês são muito
especiais para nós! Obrigada a todos!

Aniversário de Dona Edi

C
Sociedade Auxiliadora Feminina da IP de Manhuaçu

omemorou aniversário e recebeu o carinho de toda a família
e amigos, Dona Edi Filgueiras Rhodes, residente na Comunidade Gameleira, em Luisburgo. Mãe do Vice-prefeito Geraldo
Rhodes, a aniversariante é casada há mais de cinquenta anos com o
Senhor Alonso Bertoldo Rhodes.O Prefeito José Carlos Pereira e o
irmão João Batista também congratularam com Dona Edi a alegria pela
passagem desta data e desejaram muitas felicitações para a carismática
aniversariante. Parabéns!

