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EDITORIAL

Manhuaçu a procura de um nome

CHARGE

E

m 2013 escrevi um editorial, com o título - “Falta sintonia em Manhuaçu”, na ocasião citei o vazio político existente em Manhuaçu,
contribuindo para a desinformação, ou informações destorcidas,
trazendo para a cidade a incerteza. Abordei a necessidade de Manhuaçu
voltar a ter um nome forte na política, ter ‘identidade’, como no tempo
do deputado Dr. Jorge Hannas, médico e produtor rural. Dr. Hannas foi
diretor do Hospital César Leite de Manhuaçu (1968/78); membro do Conselho Estadual de Saúde (1990/92); atuou como presidente da Comissão
da Saúde (1988/94); autor do projeto que transformou o Hemominas em
Fundação. Sua maior preocupação era com a cidade de Manhuaçu, quando
não estava em atividade na Assembleia com certeza, estava cuidando de
sua cidade, era conhecido como o deputado de Manhuaçu
Citei também as figuras de Sebastião Costa, ex-deputado estadual e
Paulo Abi-Ackel deputado federal, que tentaram criar raízes, mas não
prosperaram, ou até mesmo o ex-deputado federal Lael Varella, que teve
15 mil votos aqui, e infelizmente não fez nada para a cidade, é inegável
seu prestigio aqui e na região por causa do Hospital do Câncer em Muriaé.
Manhuaçu necessita de um político que o adote e viva seus problemas
e lute por eles, mesmo que pareça impossíveis, falamos de alguém que
tenha conexão direta com a cidade, alguém que dedique 100% a ela, assim
como dedicam a Muriaé, os deputados federais Varella, Renzo Braz e
estaduais Bráulio Braz e Dr. Wilson Batista, é por isso que a cidade que
ficou um bom tempo esquecida, hoje praticamente não faltam nada, todos
os anos a cidade recebe investimento do estado e da federação, graças
aos deputados que vivem na cidade.
Falta a Manhuaçu alguém que abrace, que adote de verdade, viva na
cidade e faça o intercâmbio entre a cidade e o governo, a cidade polo de
Manhuaçu carece de altos investimentos, apesar de ser um polo importante do estado, está há mais de 15 anos abandonada pelos governos estadual
e federal. Foi daqui que Fernando Pimentel lançou sua candidatura ao
governo de Minas, esperamos que a cidade em seu governo receba um
tratamento a altura do que merece.
Manhuaçu precisa resolver os problemas das obras paralisadas, como:
Minha Casa, Minha Vida – A Estação de Tratamento de Esgoto, o Aeroporto que até hoje não funciona com linhas regulares por falta do término
das obras, a cidade precisa urgentemente de um Contorno Rodoviário,
além de outras obras que encontram paradas.
Todos estes problemas necessitam
dedicação especial, e os deputados majoFale com a redação
contato@jm1.com.br ritários de Manhuaçu, não dão o respaldo
necessário e nem dedicam tempo especial
(33)3331-8409
para resolver seus problemas, apesar de
ser os canais normais de entrada de verbas
no município, acabam pulverizando os recursos um pouquinho para cada
cidade, deixando as grandes obras esquecidas.
Acredito que a partir da eleição de Fernando Pimentel ao governo de
Minas, isso pode acabar e Manhuaçu receber um melhor apoio do deputado
federal Mário Heringer e do deputado estadual João Magalhães, podemos
dizer que a cidade conta com um deputado estadual com raiz na cidade,
apesar de ter nascido em Matipó, João Magalhães quer de fato abraçar
Manhuaçu, quer fazer muito por Manhuaçu, e já está transferindo seu
domicilio eleitoral para a cidade, podendo até ser candidato a prefeito em
2016, não é o que ele deseja, mas, caso não haja um candidato forte de
consenso dentro de seu grupo, ele poderá assumir a candidatura, a situação
é bem favorável no governo estadual, é amigo pessoal do vice governador
que é de seu partido o PMDB, que é da base de sustentação do governador.
Já o deputado Mário Heringer tem mais dificuldade por não fazer parte
da base do governo federal, mas pode ser peça importante nas eleições
municipais de 2016, apoiando na formação de um governo forte e coeso
em Manhuaçu.
O PT não terá força suficiente para bancar candidatura própria onde o
PMDB tiver interesse, o PMDB está unido nacionalmente para fazer o
maior número de prefeituras possíveis, e a pressão vai ser enorme, aos
petistas, muitos deputados e até governadores terão que ceder diante da
executiva nacional.
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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
Olá amigos do Jornal das Montanhas,
Primeiro quero agradecer a todos do jornal
pela iniciativa de dar oportunidade pra gente
também escrever, dando as nossas opiniões
ou reclamando de alguns serviços municipais,
mas hoje quero somente agradecer a todos da
imprensa pelo dia de vocês no dia 1º de junho
dia da imprensa.
Também aproveito a oportunidade para parabeniza-los pelo assunto que tanto vocês escrevem e
servem para temperar os nossos bate papos. Vocês
estão certos na condução das pautas é o que todo
mundo estão falando.
Queda nas indústrias, novas leis para as domésticas, redução da maioridade penal e investigações
na Fifa são temas que têm gerado discussões em
todos os lugares em que a gente passe.
Conversando com meu filho ele me disse que estes mesmos assuntos são abordados na sua faculdade, em todas as rodas de amigos, e principalmente
nas redes sociais, não se fala em outras coisas.

São tantas versões sobre o mesmo tema, que para
formar uma opinião mais consistente, nós recorremos sempre ao Jornal das Montanhas para termos
um melhor balizamento das notícias, nada melhor
para ficarmos bem informados no Dizem por aí...
Ricardo Moreira
Ao colunista do Dizem por aí,
Prezado é com prazer que escrevo para vocês, e agradeço pela atenção. Gosto muito do
Jornal das Montanhas e a parte que mais adoro
é além do Dizem por aí, da página dos artistas
No Mundo da TV, aquelas fofocas dos artistas
é muito interessante, também gosto da coluna
do Claudio Humberto, estas leituras curtinhas
eu prefiro, textos muito longo eu não leio, tem
pessoas que escreve um texto em que o assunto
é pequeno, mas eles floreiam, cortam voltas e
esticam muito o assunto. Por hoje é só e muito
obrigada.
Elisangela de Manhuaçu
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
ço da energia subiu 49,81% em Curitiba.
Em Vitória, a elevação chega a 82,72% em 12 meses
e acumula 39,46% no ano. Na capital capixaba, explica
o IBGE, o vilão não foi o reajuste no preço da energia,
mas o aumento de impostos. Lá, as alíquotas do PIS/
COFINS tiveram elevação de 529,25%.
Abaixo, a tabela com os aumentos nas capitais
acompanhadas pelo IBGE:

Edição do Alerta Total – www.alertatotal.net
Por Jorge Serrão - serrao@alertatotal.net
Pode ter algo tão mais agressivo à religiosidade e fé
cristãs do que uma transexual posar como Jesus Cristo
na cruz, na Parada Gay de São Paulo? Pois a politicagem
tupiniquim consegue produzir demagogias inimagináveis abusando da fé, nem tão boa assim, do tal mercado
- que uns idiotas neolibertinos até apelidam de "deus". O
maçom inglês Michel Temer, vice-Presidente da República, pregou ontem que o ministro da Fazenda, Joaquim
Levy, deve ser tratado como um Cristo, e não como um
Judas Iscariotes, aquele que traiu o filho de Deus por
trinta moedinhas.

Temer exagerou na comparação, para defender a salvação de Levy: "Ele tem que ser tratado como um Cristo,
que sofreu muito, foi crucificado, mas teve uma vitória
extraordinária na medida em que deixou um exemplo
magnífico, extraordinário para todo mundo. Penso que o
ajuste fiscal que o Levy está levando adiante vai representar exatamente isso. No primeiro momento, parece
uma coisa difícil, complicada, mas que vai dar os melhores resultados. Acho que muito menos Judas, muito mais
Cristo". Só faltou Temer equiparar Dilma Rousseff a
Maria Madalena, para completar a profanação religiosa.
Enviado por Marcelo Loureiro

IPCA: Alta na energia em Curitiba e
Vitória supera 80% em 12 meses
O preço da energia elétrica continuou subindo em
maio. Com a alta de 2,77%, a tarifa acumulou elevação
de 58,47% em 12 meses, na média do país. Algumas
cidades, contudo, sofrem ainda mais. Os consumidores
de Curitiba e Vitória viram as contas de luz saltarem
mais de 80% no período.
O pior caso é o da capital paranaense, com alta de
85,51% em 12 meses. Nos cinco meses de 2015, o pre-

Diretora, deve focalizar também os vereadores que fazem
apartes e as demais
pessoas que tomam
parte nas discussões, também falta iluminação nas
transmissões.
Infelizmente no
Brasil os cargos dos
serviços públicos
são ocupados pela
maioria dos amigos e parentes dos gestores, não se olham
a capacidade profissional, não é o caso de Manhuaçu,
mas conheço prefeituras e câmaras em que alguns assessores não produzem praticamente nada, por ser indicado
por alguém do grupo ou partido, e com isso a maioria
dos sites de prefeituras e câmaras são totalmente abandonados ou desatualizados, mas todo mês a fatura é certa.
Acesse e veja: http://www.camaramanhuacu.com.br/
Comentários de algumas pessoas

Troca de lâmpadas em
Manhuaçu é um caos
Dizem por aí e desta feita são
muitos os moradores de Manhuaçu que estão reclamando de ruas
às escuras e reclamam, mas as
providencias não são tomadas,
segundo uma moradora do bairro
São Jorge Dona Sebastiana, ligou para a nossa redação
dizendo que a rua dela está muito escura e eles não sabem mais a quem socorrer. Segundo o vereador Jânio
“vários pedidos de troca de lâmpadas foram feitos e a
empresa não fez a substituição, tanto em Realeza, quanto
em Vilanova e Santo Amaro de Minas. Desse jeito, o ideal seria a prefeitura procurar outra empresa e até revogar
essa lei que deu o serviço para o CIDESI", argumentou
o vereador.
O vereador Juninho também reclamou do Cidesi não
está cumprindo o que antes foi prometido.
Num determinado momento da reunião, o vereador
Fernando Lacerda (foto) chegou a comparar o serviço atual com o antigo. "Estamos concluindo que éramos
felizes com a Energisa e não sabíamos". A Câmara Municipal decidiu pelo encaminhamento de solicitação de
providências à Prefeitura de Manhuaçu, inclusive sobre
os valores pagos à empresa. Segundo alguns eleitores
Fernando do Fórum, juntamente com Maurício Júnior,
são os melhores debatedores da Câmara, todos os problemas que chegam a Casa, eles debatem com conhecimento de causa.
Já os vereadores de Manhumirim foram mais felizes
que os de Manhuaçu, entre contratar a CIDESI, uma
empresa de fora, sem experiência, preferiram contratar
profissionais da cidade, para que os recursos ficassem
em Manhumirim, valorizando os empresários locais. Por
enquanto eles estão satisfeito com o serviço.

Câmara de Manhuaçu falha
em sua transmissão
Já está provado que uma instituição pode ter todos os
recursos, mas não é suficiente para ter um bom serviço.
Veja o caso da Câmara Municipal de Manhuaçu que tem
todo o dinheiro que necessita e ainda sobra bastante, ao
ponto de ter devolvido para a prefeitura um milhão de
reais.
Quinta-feira, 11 resolvi acompanhar de casa os trabalhos da câmara, mas infelizmente o serviço falhou, não
consegui sintonizar, não houve áudio ou vídeo. Outra
coisa que causa espanto é a falta de atualização da página da câmara, veja na foto ao lado a página inicial da
câmara com mais de um mês sem atualização. Para muitos munícipes, isso é desrespeito. Outra dica que damos,
é que se desejam transmitir os trabalhos da casa, que
façam corretamente, não adianta focalizar só na Mesa

Joel Medeiros • Proprietário at JMweb
Não tem som! – 24/04/2015
Joel Medeiros • Proprietário at JMweb
Mais uma vez fora do ar....
Hudson Oliveira • Following • Gerente Administrativo at Barzim
Difícil acompanhar a sessão da Câmara de Manhuaçu
sem som e sem tradutor de libras.

11º BPM divulga resultados da
operação 240 anos
MANHUAÇU (MG) - No dia 11 de junho, a Polícia
Militar de Minas Gerais realizou uma operação em todo o
Estado intitulada “Operação 240 Anos”. Várias ações policiais foram realizadas nos 853 municípios mineiros com
vistas a cumprimento de mandados de busca e apreensão,
prisão de foragidos da justiça, fiscalização de trânsito,
averiguação de denúncias relativas ao trafico de drogas,
entre outras.
No 11º Batalhão 241 Policiais Militares participaram
desta grande operação que envolveu os 24 municípios sob
responsabilidade da Unidade.
Foram realizadas 76 operações que resultaram no cumprimento de 21 Mandados de Busca e Apreensão e cinco
Mandados de Prisão.
Aproximadamente quatro mil e cem reais em dinheiro
foram apreendidos só no dia 11 de junho durante as operações realizadas pelos Policiais do 11º BPM. De acordo
com os dados apurados parte deste dinheiro é proveniente
de Jogo do Bicho. Também foram apreendidos 51 talões
de apostas.
As equipes policiais ainda apreenderam armas e munições. Foram 10 armas de fogo, entre garruchas e revolveres,
e uma faca apreendida em Mutum. A réplica de uma pistola
também foi recolhida. O 11º BPM contabilizou o recolhimento de 90 munições de calibres variados. Drogas também
foram apreendidas, sendo 332 gramas de maconha, 12 gramas de crack e 22 gramas de cocaína. A PM ainda localizou
e apreendeu 356 maços de cigarros contrabandeados em
Sericita. Produtos relativos ao trafico de drogas também foram recolhidos, tais como uma balança de precisão e cinco
aparelhos celulares. Na área do 11º Batalhão 736 veículos
foram fiscalizados, sendo 17 deles apreendidos. Em torno
de 80 multas forma aplicadas, 04 Carteiras de Habilitação e
08 Certificados de Registro de Licenciamento de Veículos
foram recolhidos nesta Operação. Uma motocicleta e uma
roçadeira, produtos de furto, foram localizadas e recuperadas pela Policia, além de 12 pássaros da fauna silvestre que
estavam sendo mantidos em cativeiro. De acordo com os
levantamentos, 40 pessoas foram presas e 03 menores infratores apreendidos. O Tenente Coronel Sérvio Túlio Mariano Salazar, Comandante do 11º Batalhão, acredita que
“a realização destas operações subsequentes é uma forma
de responder aos anseios da sociedade que clama pela paz
e pela segurança. Tranquilidade para o cidadão de bem e
justiça para os que andam fora da Lei”.
Com informações da Assessoria de Comunicação
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"estamos no mesmo saco, eu, o Lula, a Dilma"

ex-ministro josé dirceu critica postura do ex-presidente e faz alusão à lava jato

CONFUSÃO EM CPI TRAVA ACORDO ENTRE PT E PSDBEx-ministro
A negociação entre PT e PSDB para aprovar proposta alternativa
à redução da maioridade penal foi interrompida. Os petistas estão
enfurecidos com o tucano Antônio Imbassahy (BA), que concluiu a
aprovação de 140 requerimentos na CPI da Petrobras, entre eles
a convocação do presidente do Instituto Lula, Paulo Okamotto, e
a quebra do sigilo fiscal, telefônico e bancário do ex-ministro José
Dirceu.
AGORA EMPACOU
A pauta avançava. O ministro José Eduardo Cardozo (Justiça) até
se reuniu nesta semana com os tucanos Geraldo Alckmin e José
Serra.
ATÉ TU, BRUTUS?
Os petistas desconfiam do PMDB. Acusam o presidente da CPI,
Hugo Motta (PMDB-PB), de se aliar aos tucanos para desgastar
o PT.
MANOBRA
Motta deixou a CPI antes do fim da votação e Imbassahy tocou o
barco. A comissão não votou nada contra Eduardo Cunha (PMDB-RJ).
TRABALHO EXTRA
Michel Temer, o bombeiro de Dilma, também se irritou. Se a picuinha PTxPSDBxPMDB for adiante, a confusão pode travar sua
articulação.
VERBA INDENIZATÓRIA CRIA ‘FARRA PLURIPARTIDÁRIA’

COMO ÁGUA E VINHO
Com situação bem diferente da presidente brasileira, ninguém
vaiou a presidente do Chile, Michelle Bachelet, na abertura da
Copa América no país. Inflação de 4%, juros a 3% e PIB em alta
devem ter ajudado.
VIROU MODA
Circula na internet, no site Avaaz, mais um abaixo-assinado contra
políticos, com 7,3 mil assinaturas. O pedido agora é que Dilma
vete o Parlashopping e privilégios para igrejas “contrabandeados”
na MP 668.
PAPILOSCOPISTAS
A Câmara Legislativa do DF promove debate nesta segunda sobre
os peritos papiloscopistas. Rodrigo Meneses, presidente da associação local (Asbrapp), reclama da falta de leis que disciplinem a
atividade.
PENSANDO BEM...
... com FBI e Interpol na página de esportes e FIFA e CBF nas
policiais, o noticiário anda tendo crise de identidade.
EXÉRCITO TEME CASSAR MEDALHAS DE MENSALEIROS
Vence no dia 22 o prazo da Procuradoria da República do DF para
que o comando do Exército explique por que se recusa a cumprir
legislação que determina e cassação de condecorações a agraciados condenados por corrupção, como são os mensaleiros José
Genoino, Valdemar da Costa, João Paulo Cunha e Roberto Jefferson. Fontes do Planalto afirmam que a chefia do Exército continua
temendo irritar Dilma e o PT.

A soma das despesas com a verba indenizatória dos dez deputados campeões de gastos é de R$ 1,66 milhão em 2015. A “bancada dos gastões”, formada por Marcos Rogério (PDT), Nilton Capixaba (PTB), Marco Tebaldi (PSDB), Alceu Moreira (PMDB), Silas
Câmara e Heuler Cruvinel, do PSD, Paulão e Sibá Machado, do
PT, Balhmann (PROS) e Márcio Marinho (PRB), gastou entre R$
156 mil e R$ 194 mil cada.

PACIFICADOR

APENAS UM

Outro condenado no mensalão, o ex-ministro José Dirceu mantém a Ordem do Mérito Aeronáutico recebida do
ex-presidente Lula, em 2004.

O único deputado federal que não gastou a verba indenizatória
é Wadih Damous (PT-RJ), ex-presidente da
Ordem dos Advogados do Brasil-RJ
TODO DIA É DIA
Fernando Francischini (SD-PR), que passou só algumas horas como deputado na
legislatura, nos fez pagar R$ 103 de multa
por passagem.
CARA BASE
A bancada do PT, a segunda maior da Câmara, é também a que
mais gastou com o cotão este ano: R$ 5,6 milhões com seus 63
deputados.
MUDOU O TOM
Apesar dos pedidos da presidente Dilma no congresso nacional
do PT, integrantes do partido não querem “apoiar integralmente” o
ajuste fiscal de Joaquim Levy (Fazenda), que arrochou até direitos
trabalhistas.
NO CASTELO
Os encontros secretos do grupo destacado pelo presidente Lula
para pavimentar seu retorno em 2018 são feitos no ‘QG’ do ex-presidente, o Instituto Lula. Rui Falcão, presidente do PT, também aparece por lá.
IDEIA VENCIDA
Ao apresentar programa de arrecadação partidária do PT o ex-presidente Lula portava um cartão de crédito de bandeira Visa,
emitido pelo PT, que foi apresentado como “a salvação do partido”. O cartão foi originalmente lançado em 1995 e renovado em
2004. Mas está vencido

Corruptos transitados em julgado, mensaleiros receberam a Medalha do Pacificador, uma das mais importantes condecorações do Exército.
GRANDE MÉRITO

JÁ ERA RÉU
O ex-presidente do PT e mensaleiro condenado José Genoino já
era réu do mensalão quando recebeu a Ordem do Mérito Aeronáutico.
TEMOR COMO HERANÇA
O general Enzo Peri não cassou as medalhas. Com o general
Villas Boas, novo comandante do Exército, a atitude obsequiosa
continua.
MUITO CONVENIENTE
João Antônio também julga no TCM ações contra o projeto de R$
7,3 bilhões de troca de lâmpadas nos postes. Que ele, João Antônio, criou.
ESTE NÃO SERVE
Se a licitação dos corredores continuasse na secretaria de Transportes, seria julgada no TCM pelo conselheiro não-petista Edson
Simões.
PENSANDO BEM...
...o jeito petista de governar faz lembrar a sentença do jornalista
Claudio Tognolli: “Não se pode escrever corrupto sem ‘P’ e ‘T’”.
DOENÇA INFANTIL
Na tentativa infantil de dividir o PMDB e enfraquecer Michel Temer, Mercadante quis fazer de Eliseu Padilha, “michelista” desde
criancinha, o novo ministro de Relações Institucionais, para tocar
a articulação.

CUNHA 2018

MUITA FALSIDADE

Grande parte do PMDB na Câmara já acha que pega mal a aliança com o PT. Já falam em trocar da vice-presidência por candidatura própria, em 2018. O nome mais citado é o de Eduardo Cunha.

Se todos os senadores que se referiram ao falecido catarinense
Luiz Henrique como “querido”, ontem, tivessem votado nele na
eleição para presidente do Senado, ele teria derrotado Renan Calheiros com folga.

ESTRAGO
A ata da última reunião da cúpula do Banco Central, que aumentou a taxa básica de juros para 13,75%, baniu a ideia de alguns
petistas de que “um pouquinho de inflação não faz mal”. Faz e fez
estragos graves.

FONTE PARA DISCURSOS
O que mais se viu durante a homenagem ao falecido senador Luiz
Henrique (PMDB-SC), ontem, no Senado, foram discursos recheados de trechos extraídos do site de pesquisa Wikipédia.

A galinha dos ovos de ouro

ERA UMA VEZ um casal sem filhos que vivia numa pequena cidade
do interior. Eles eram conhecidos por
serem muito avarentos e nunca estarem satisfeitos com nada. Se estava sol,
queixavam-se do calor; se estava frio
e chuva queixavam-se de viver num
sítio onde nem sequer podiam sair de
casa…
Para além do mais, eram capazes de
tudo por uma moeda de ouro!
Um dia, um duende brincalhão que por ali passava ouviu
o que se comentava na cidade sobre esse casal, e decidiu
provar se era verdade tudo aquilo que se dizia sobre eles.
Numa tarde em que o marido vinha da floresta carregado
com lenha, o duende apareceu-lhe de dentro do tronco de
uma árvore e disse-lhe: “Olá bom homem! Sentes-te bem?
Pareces cansado e triste… Será que estás com fome ou doente?
O homem, um pouco assustado com a presença do duende,
respondeu: “Não… não estou doente nem cansado, e também
não tenho fome… nada de mal se passa comigo. Só estou
triste porque eu e a minha mulher somos pobres e não conseguimos ter muitas coisas boas como gostaríamos de ter…
Então o duende respondeu: ”Se não tens fome nem frio
nem estás doente, então alegra-te porque não és pobre!”.
Mas o homem insistiu: “Sou sim. Um homem que não
tem ouro é pobre!”.
O duende riu-se e respondeu: “Olha que estás enganado.
Eu se quiser posso ter todo o ouro do mundo, pois como
sou duende sei onde se escondem todos
os tesouros. Mas a mim o que me faz falta
é a luz do dia, ter o que comer e uma casa
quentinha onde possa dormir descansado. Além disso preciso de ter saúde e ser
forte para poder caminhar e apreciar tudo
o que me rodeia. E como tenho tudo isso
sou muito rico e feliz!
“Disparate!” Disse o homem, e insistiu “Ser pobre quer dizer que não se tem
ouro. E como eu não tenho ouro não posso ser feliz”.
“Tenho muita pena de ti homem” disse-lhe o duende
“E para que sejas feliz como achas que deves ser, vou darte uma galinha que todos os dias porá um ovo de ouro. Só
terás de esperar e recolher todos os dias um ovo. Não tarda
nada, terás todo o ouro que sempre desejaste ter e tu e a tua
mulher serão felizes para sempre”.
Do tronco onde estava o duende saiu uma galinha que cacarejava alegremente. O homem, espantado, colocou-a rapidamente debaixo do braço e desatou a correr ladeira abaixo
direitinho a casa, enquanto o duende ria às gargalhadas.
Assim que entrou em casa mostrou à sua esposa a galinha
e contou-lhe tudo o que tinha acontecido.
Marido e mulher ficaram toda a noite à espera que a
galinha pusesse o tão desejado ovo de ouro. De manhã cedo,
a galinha começou a cacarejar e, pouco depois, surgiu debaixo dela um enorme e brilhante ovo de ouro!
Ao verem o ovo, o casal ficou radiante mas, minutos depois, a mulher comentou: “Que chatice… teremos de esperar até amanhã para termos outro ovo de ouro!”. Ao que o
marido respondeu: “Pois é… que azar. Terão de passar muitas semanas até termos ovos suficientes para sermos os mais
ricos da cidade. Devia ser por isso que o duende se ria às
gargalhadas quando me deu a galinha”.
Então a mulher lembrou-se: “Sempre ouvi dizer que as
galinhas já têm dentro delas todos os ovos que vão pôr… Se
isso é verdade, porque é que não matamos agora a galinha
e tiramos todos os ovos de ouro de uma vez? Seremos bem
mais espertos do que o duende pensa!”.
O homem concordou, e sem hesitar, pegaram na pobre
galinha e abriram-na para assim poderem tirar todos os ovos.
Mas qual não foi o espanto do casal ao ver que dentro da
galinha não havia nenhum ovo de ouro…
Marido e mulher começaram a praguejar e a chorar,
lamentando-se da sua sorte, pois por ganância tinham perdido para sempre a galinha dos ovos de ouro.
Espreitando pela janela, o duende ria-se e abanava a cabeça, pensando que a verdadeira felicidade não está em ter
ou não ouro mas está sim no coração de cada um.
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Manhuaçu vai ganhar mais uma feira livre
A
feira livre que funciona aos sábados pela
manhã, anexo ao Estádio Juscelino Kubitschek,
no Bairro Santo Antônio,
vai deixar de ser a única em
Manhuaçu. Uma nova feira
de hortifrutigranjeiros está
sendo preparada e começa
a funcionar em breve. A iniciativa do Governo de Manhuaçu, por meio da Secretaria de Agricultura, além de
facilitar a vida dos consumidores com uma nova alternativa, também visa incentivar os agricultores.
Segundo o secretário de
Agricultura, Sandro Tavares, a implantação da nova
feira era um sonho dos produtores de hortifrutigranjeiros e de toda a população.
“Desde que assumimos o
cargo a preocupação foi
sempre em promover uma
diversificação da produção
através do incentivo, mas
para que possa haver o incentivo é preciso também
criar meios para comercialização dos produtos” – lembrou.
Manhuaçu possui um
grande número de produtores que hoje não tem acesso à Feira Municipal do JK
devido ao espaço e número
de box todo completo. “Pensamos uma maneira de abrir
novo espaço para que este
produtor que estamos incentivando a investir mais tenha
um meio para o escoamento
de sua produção” – destacou
Tavares.
A criação de mais uma
feira livre foi apoiada pela
EMATER – Empresa de Assistência Técnica e Extensão
Rural, CMDRS – Conselho
Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável,
COORPOL – Cooperativa
Regional da Indústria e Comércio de Produtos Agrícolas do Povo Que Luta – e re-

presentantes de sindicatos.
Os grupos de famílias
agricultoras atendidas pelo
PNAE – Programa Nacional
de Alimentação Escola e o
PAA – Programa de Aquisição de Alimentos, que recebem acompanhamento da
Secretaria de Agricultura e
EMATER no cultivo e produção dos alimentos, serão
responsáveis pelo abastecimento e comercialização na
feira.
LOCAL E DIA DE
FUNCIONAMENTO: A
feira vai funcionar em um
local oposto à atual e trabalhar a comercialização de
produtos isentos de agrotóxicos, hortifrutigranjeiros
de melhor qualidade. “Queremos que o produto saia da
zona rural, onde é produzido, diretamente para a feira
e a mesa do consumidor,
com a garantia que ele está
adquirindo um produto de
boa qualidade” – afirmou
Sandro Tavares.
Os agricultores estão produzindo os alimentos que
serão comercializados na
futura feira, seguindo as
orientações da Secretaria
de Agricultura e EMATER.
Inicialmente estão cadastrados 55 produtores que recebem o acompanhamento e
incentivo para a produção.
Para definição de local,
dia e horário de funcionamento da feira, foi feita uma
pesquisa de levantamento na
cidade, principalmente junto aos moradores da região
onde será instalada. “Objetivo era saber o que era melhor para os consumidores.
Nós chegamos à conclusão,
através destas informações
da pesquisa, que o melhor
dia seria a sexta-feira e o
horário, à partir das 16h até
as 20 horas. O local definido
para a feira é a área do Viva
Vida, no Bairro Bom Pastor,

O estacionamento do Centro Viva Vida será o espaço para funcionamento da segunda Feira Livre de Hortifrutigranjeiros de
Manhuaçu. Área ampla e de fácil acesso vai beneficiar feirantes e a comunidade

aproveitando o amplo espaço, bem aberto e de fácil
acesso e visualização – comentou o secretário.
As barracas para a nova
feira serão adquiridas através de processo licitatório,
que está em andamento. A
Secretaria de Agricultura
aguarda apenas a finalização da licitação para aquisição das barracas, a entrega
dos equipamentos e a marcação da inauguração, para
o início do funcionamento
da feira. A expectativa é que
até julho ela comece a funcionar.
NOVA FEIRA FORTALECE PAA E PNAE: O
extensionista agropecuário
da EMATER, Paulo Cesar
de Assis Pires, destacou que
a iniciativa de implantação
da nova feira livre fortalece
o incentivo a horticultura
e fruticultura. “O município tem uma gama muito
grande desses produtos e
também uma demanda para
consumo considerada alta”
– destacou.
A nova feira livre terá
somente agricultores familiares que trabalham o
chamado sistema SAT, ou
seja, sem agrotóxicos, com
produtos orgânicos. A maior
produção está concentrada

nos distritos de Sacramento
e Vila Nova, regiões mais
próximas do Ceasa de Caratinga, local de maior escoamento da produção até aqui.
Além destes locais, produções de outras comunidades
também serão direcionadas
para a nova feira livre.
A produção de hortifrutigranjeiros cresceu em Manhuaçu nos últimos anos,
com os trabalhos feitos nas
comunidades em relação as
hortas domésticas. O PAA e
o PNAE fomentam os produtores e garantem o escoamento de parte da produção.
Somente o PAA tem em
torno de 36 famílias cadastradas. Mais famílias estão
interessadas e devem aderir
aos programas em breve.
A produção pode ser direcionada também para supermercados e outras feiras
livres no município.
No total para este ano de
2015, com a entrega de alimentos iniciada em janeiro,
a previsão é de repasses de
aproximadamente R$ 300
mil durante o ano. As 36
famílias atendidas estão ligadas a três entidades. São
elas a Associação de Mulheres de Vila de Fátima, Associação de Mulheres da Serra
do Ouro e a Associação Co-

O Secretário Sandro Tavares e o extensionista Paulo Cesar
destacaram que a feira trará grandes benefícios para os
consumidores e produtores familiares.

munitária do Córrego Diniz.
Os alimentos produzidos
pelas famílias atendidas
pelo PAA são direcionados
para oito entidades. São elas
o Asilo São Vicente de Paula, a FUMAPH, a creche do
Engenho da Serra, a Funda-

Agora em Lajinha!

Festas

ção Espírita Rodolfo Henriques, a APAE, Núcleo do
Câncer, CRAS e Associação
de Mulheres de São Pedro
do Avaí.
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

Decreto Municipal nº 383, de 19/5/2015.
Nomeia comissões permanentes no DEMAT (Departamento de Materiais
e Serviços), convalida atos de comissões e do Pregoeiro Extraordinário, e
dá outras providências.
WILLFRIED SAAR, Prefeito Municipal de Conceição de Ipanema (MG),
no uso de suas atribuições legais, etc., e considerando o disposto na Lei
nº 8.666 de 21.6.1993, decreta:
Art. 1º Fica nomeada por este Decreto a CPL (Comissão Permanente de
Licitações), doravante CPL, para mandato de um ano a contar da publicação deste Decreto que terá como titulares os servidores Kênia Saar, CPF
029.388.786-13, CARGO Professora; Wanderlúcia Rodrigues de Souza,
ocupante do cargo de Diretora do Departamento de Gestão de Recursos
Humanos, CPF e 089.593.146-09 Alessandro Paulo Lemos Santos, CPF
833.733.506-10, CARGO de Técnico de Enfermagem sendo que a Comissão
será presidida pela primeira nomeada.
Art. 2º Ficam ainda nomeados suplentes para a CPL os servidores Maria
Geralda da Silva Corrêia, CPF: 899.449.766-87, ocupante da Função de
Técnica de enfermagem; Valéria Cristina Saar de Oliveira, CPF 734.577.28615, ocupante do cargo de Servente Escolar e José Henrique Alves de Moura,
CPF 143.689.076-47, CARGO de Assistente Administrativo.
Art. 3º Fica nomeada por este Decreto a CAP (Comissão de Apoio ao
Pregoeiro), doravante CAP, para mandato de um ano a contar da publicação,
como titulares os servidores Francisco de Assis Oliveira, CPF 610.877.50687, CARGO de Diretor Departamento de apoio ao Pronaf; Francisco Correia
da Silva, CPF 452.252.906-63, CARGO de Coordenador do SIAT e Sebastião Vidal da Silva, CPF 031.892.966-00, cargo de Assistente Especial de
administração em saúde.
Art. 4º Como membros suplentes da CAP ficam nomeados os servidores Eliana Pereira Dutra, CPF: 027.145.486-52, CARGO de Técnica de
Enfermagem; Alex Sandro Lima de Paula, CPF: 033.127.856-18, CARGO
de Diretor do departamento de Tributação e Patrimônio; e Claúdio José
Heringer de Oliveira CPF 027.590.136-72, CARGO de Chefe de Gabinete.
.Art. 5º Fica, ainda, nomeada a CRC (COMISSÃO DE REGISTRO
CADASTRAL) por um ano de mandato, presidida pelo primeiro, composta
pelos servidores Igor Soares de Lima, CPF 057.027.926-70, CARGO de
Assessor de Gabinete; Kennedy Saar de Oliveira, CPF 090.014.946-92,
CARGO de Diretor do departamento de políticas rurais e meio ambiente;
e Claúdio José Heringer CPF 272.590.136-72, do CARGO de Chefe de
Gabinete.
Art. 6º Ficam nomeados suplentes da CRC os servidores Davi Elteto,
CPF 533.549.742 – 68, CARGO de Auxiliar de Serviços Gerais; Ana Maria
Cordeiro de Carvalho, CPF 899.449.096-53, do CARGO de Professora
Nível III, A; e Luzia do Couto Gamito, CPF: 086.308.126-64, CARGO de
Servente Escolar.
Art. 7º Fica nomeada para exercer a função de Pregoeiro Extraordinário a
servidora MISLAYNE DE FARIA SILVA OLIVEIRA, com CPF nº 041.966.85609.
Art. 8º. Compete à CPL o processamento e julgamento das habilitações
preliminares e propostas apresentadas pelos licitantes nos certames licitatórios instaurados, conforme disciplina a lei, bem como opinar, quando
determinado pela autoridade, nos processos de dispensa e de inexigibilidade de licitação.
Art. 9º Compete à CRC o julgamento do pedido de inscrição no registro
cadastral de fornecedores do DEMAT, sua alteração e cancelamento, bem
como a emissão dos CRCs aos requerentes interessados.
Art.10. A Comissão receberá assessoria jurídica, quando solicitada,
podendo requisitar ainda pareceres técnicos no decorrer da tramitação
processual.
Art. 11. Os trabalhos realizados em sessão serão secretariados por
um servidor indicado pela Comissão, por proposta de qualquer membro,
à exceção da CAP, que apoiará todo o trabalho realizado pelo Pregoeiro
Extraordinário, por este Decreto nomeado.
Art. 12. Os servidores membros das comissões de que trata este Decreto
farão jus, após informe do Presidente ao Departamento de Planejamento,
Finanças, Orçamento, Contabilidade, Tesouraria e Prestação de Contas
ao adicional previsto em lei.
Art. 13. O adicional previsto em lei será devido se o membro participar
de todas as sessões da comissões regularmente convocadas durante o
mês, sendo facultado o pagamento proporcional.
Art. 14. Compete à CAP os seguintes procedimentos, dentre outros
determinados pelo Pregoeiro Extraordinário:
I – preparar sala pública para a realização das audiências de pregação,
presencial ou eletrônico;
II – Apregoar as partes para que se reúnam no recinto dedicado ao
pregão;
III – Preparar computador ou outro equipamento para assegurar os
lançamentos dos lances públicos ofertados pelos concorrentes;
IV – Apoiar o Pregoeiro sempre que solicitado, inclusive no controle da
distribuição da palavra;
V – Realizar outras medidas determinadas pelo Pregoeiro.
Art. 15. A CPL, o Pregoeiro Extraordinário e a CAP, e a CRC, quando
em audiência de interesse processual externo, conduzirão seus trabalhos
em local público ou, se em sala, de portas abertas e observarão sempre
as leis vigentes, sempre, em caso de dúvidas, buscando solucioná-las
mediante orientação da PROJUR (Procuradoria Jurídica) através de pareceres ou de orientações preferencialmente formais para anexação nos
autos do processo.
Art. 16. A SEMAF (Secretaria Municipal de Administração e Finanças) e
o Departamento de Finanças poderá editar atos complementares visando
o cumprimento das determinações contidas neste decreto, inclusive orientações e instruções complementares.
Art. 17. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo
seus efeitos a partir do dia 29/5/2015, data em que o Decreto Municipal nº
328, de 28/5/2014 deixa de viger.
Art. 18. Revogam-se disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 19/5/2015
Willfried Saar
Prefeito do Município de Conceição de Ipanema
Cinthya Carvalho Saar - SEMAF

Momento e Oração une
servidores para abrir expediente

Servidores participam do Momento de Oração, que sempre é
acompanhado de músicas de louvor.

O

ração para iluminar,
trazer paz e serenidade, alegria no dia a
dia, para unir as pessoas do
ambiente e ajudar no desenvolvimento do trabalho e no
contato diário com os munícipes. Esse é o objetivo do
Momento de Fé e Oração,
promovido, semanalmente,
no hall do prédio da Prefeitura de Manhuaçu.
O Momento de Fé, de iniciativa dos próprios servidores, tem o apoio do Governo
de Manhuaçu. O encontro,
com músicas de louvor, leitura bíblica do evangelho e
mensagem sempre de um
convidado, ocorre antes do
início do expediente externo, que começa às 09h.
A iniciativa não privilegia nenhuma denominação

A

religiosa e o objetivo é somente de louvar por meio
das músicas, refletir sobre a
palavra de Deus e transmitir mensagens que ajudam a
convivência diária. Por isso
todos os trabalhadores são

Na terça-feira, 09, o secretário de Trabalho e Ação Social,
Macilon Breder, transmitiu mensagem aos presentes
no momento de oração

convidados a participar.
Nesta terça-feira, 09, o
Momento de Fé contou com
a participação do secretário
municipal de Trabalho e
Ação Social, Macilon Breder, que leu o evangelho e

transmitiu sua palavra aos
presentes.
Além da iniciativa, organizada e direcionada aos servidores, toda segunda-feira,
pela manhã, entre oito e
nove horas, é realizado também um encontro de oração
da AMEM – Associação dos
Ministros Evangélicos de
Manhuaçu, no Gabinete do
Prefeito Nailton Heringer,
onde um dos quadros destaca a frase “Feliz é a nação,
cujo Deus é o senhor”, do
Salmo 33 da Bíblia. Secretários municipais, diretores
de departamento, outros servidores e pessoas de diversas denominações religiosas
também participam da reunião, que tem acesso livre.
Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu

SAMAL participa de mutirão de
limpeza em Soledade

Comunidade de Soledade, no Distrito
de São Sebastião do
Sacramento, comemora o
sucesso do primeiro mutirão
de limpeza do ano, realizado no último sábado, 06,
em parceria com o Governo
de Manhuaçu, por meio do
SAMAL – Serviço Municipal de Limpeza Urbana.
O diretor da autarquia, Kilder Perígolo, e o secretário
municipal de Comunicação,
Senisi Rocha, fizeram questão de acompanhar pessoalmente a mobilização.
O mutirão é realizado
desde 2006 pelo GEAC –
Grupo de Estudos e Ação
Comunitária, em parceria
com a Comunidade Católica, por meio da Pastoral da
Juventude, e mais uma vez
contou com a participação
de várias pessoas. Os alvos
da limpeza foram as margens dos córregos e quintais
das residências. Para Jandir
Junior, um dos responsáveis
pela mobilização, este ano
foi recolhida uma quantidade menor que o esperado, o
que significa menos lixo na
zona rural. “O que foi recolhido certamente iria para os
quintais das pessoas, rios e
córregos” – destacou.

Outro participante da mobilização, Raimundo Santos, lembrou que a quantidade menor de lixo recolhido
é um sinal que o povo está
mais conscientizado. Ele
lembrou a participação da
juventude e dos moradores
da comunidade e agradeceu,
juntamente com Jandir Junior, ao diretor do SAMAL,
Kilder Perígolo, pelo apoio
no trabalho.
NOVO MUTIRÃO: A
realização do mutirão neste
momento foi estratégica e
teve como objetivo reunir a
comunidade para uma limpeza geral visando deixar as
propriedades mais limpas,
antes da saída da maioria
dos moradores para o trabalho de colheita nas lavouras
de café. “O pessoal durante
a safra vai estar trabalhando então fica tudo limpo” –
destacou Jandir Junior.
O GEAC e a Pastoral da
Juventude realizam o mutirão duas vezes por ano. O
próximo está programado
para setembro ou outubro,
logo após a safra, visando
a limpeza das lavouras para
retirada de panos, lonas, restos de luvas, botinas, entre
outras coisas que os trabalhadores, muitas vezes, dei-

Equipe do SAMAL e comunidade trabalharam juntos
no recolhimento do lixo

xam para traz.
Alguns produtos, principalmente metais recolhidos
no mutirão, são vendidos
para pessoas que trabalham
com reciclagem. O dinheiro
arrecadado com as vendas é
repassado ao GEAC para a
realização de serviços na comunidade e principalmente
o custeio do fornecimento
de lanche aos participantes
do mutirão de limpeza.
O diretor do SAMAL,
Kilder Perígolo, disse, ao
final do mutirão, ter ficado
surpreso com a mobilização
da comunidade e parabenizou a todos pelo trabalho
desenvolvido.
“Juntando

todo mundo dá tudo certo,
espero que continue assim
com todos valorizando o
meio ambiente. Temos que
investir também na conscientização para evitar sujar” – lembrou. O SAMAL
está à disposição para apoiar
qualquer iniciativa de pessoas e da comunidade, que
busque a manutenção da
limpeza e a preservação do
meio ambiente. “Estamos
aqui mesmo para ajudar a
população, assim estaremos
ajudando a nós mesmos” –
finalizou Kilder Perígolo.
Secretaria de
Comunicação Social de
Manhuaçu
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Vereadores aprovam prorrogação de
contratos da Prefeitura de Manhuaçu

7

Posse dos aprovados em concurso deve ser agilizada

A

Câmara de Manhuaçu
aprovou a prorrogação
de contratos temporários na Prefeitura Municipal
até o final deste ano. Na mesma lei, os vereadores colocaram uma regra de transição: a
determinação de que os atuais
contratos sejam rescindidos à
medida que forem empossados os aprovados no Concurso
Público. Na prática, a partir do
dia da homologação do resultado final, o prefeito Nailton
Heringer pode empossar os
classificados nas vagas abertas
no edital.
O assunto foi o principal
tem de debate da reunião ordinária presidida pelo vereador
Jorge Augusto Pereira “Jorge
do Ibéria”, na noite desta quinta-feira, 11/06. Foram aprovados projetos de lei e de resolução, moções, requerimentos e
indicações.
O Projeto de Lei nº 60/2015
de autoria do Poder Executivo, que autoriza a prorrogação
do prazo de contratação de
pessoal até o final deste ano,
foi aprovado.
O vice-presidente, Paulo
César Altino Altino, comentou
o debate que envolveu a matéria. "Sabemos que a pessoa
que estudou e passou no concurso quer tomar posse, mas
nós temos que ter bom senso
para analisar, por exemplo,
como trocar uma professora
no meio do ano, sendo que
os alunos estão acostumados
com ela. A prorrogação do
TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) por meio do
Ministério Público também
foi nesse sentido, dando prazo
ao prefeito. O projeto foi bastante discutido e conseguimos
chegar a uma conclusão ", ressaltou.
Havia, inclusive a proposta
de reduzir o prazo, mas a ideia
acabou sendo vencida, tendo
em vista o ano letivo em andamento e outras demandas
específicas. "Nós entendemos
que o prefeito pode nomear a
partir do dia que for homologado o resultado final. Lógico
que os aprovados também têm
prazo para reunir documentos
e se apresentar. Então é razo-

ável que faça essa transição
dos contratos para os efetivos
gradativamente", completa
Fernando Lacerda.
O Presidente Jorge do Ibéria foi taxativo: "O prefeito
pode nomear assim que finalizar o resultado do concurso.
O que o projeto garantiu foi
um prazo para fazer as nomeações".
LÂMPADAS
QUEIMADAS: Durante a palavra
franca, o vereador Juninho
Linhares pediu providências
da empresa responsável pela
troca de lâmpadas queimadas
na cidade. No início deste ano,
a Câmara Municipal aprovou
o projeto que permitiu a prefeitura passar o serviço para
o Consórcio Intermunicipal
(CIDESI).
Acontece que houve uma
série de promessas, como um
telefone 0800 para atender a
população e que o serviço iria
funcionar efetivamente. "A
empresa que ganhou a licitação não vem desempenhando
o seu papel em nossa cidade.
Está uma vergonha! Como
exemplo, no Bairro São Jorge,
tem local que a luz está queimada há 60 dias. Isto é um absurdo e não vamos aceitar este
tipo de situação porque o povo
não merece", salientou.
Jânio Garcia Mendes fez
coro à cobrança de Juninho
Linhares. "Ele disse que vários pedidos de troca de lâmpadas foram feitos e a empresa não fez a substituição,
tanto em Realeza, quanto em
Vilanova e Santo Amaro de
Minas. Desse jeito, o ideal seria a prefeitura procurar outra
empresa e até revogar essa lei
que deu o serviço para o CIDESI", pontuou.
Num determinado momento da reunião, o vereador
Fernando Lacerda chegou a
comparar o serviço atual com
o antigo. "Estamos concluindo que éramos felizes com a
Energisa e não sabíamos".
A Câmara Municipal decidiu pelo encaminhamento de
solicitação de providências à
Prefeitura de Manhuaçu, inclusive sobre os valores pagos
à empresa.

LDO APROVADA: O Projeto de Lei nº 50/2015 foi aprovado com modificações definidas pelos vereadores. A lei
trata das diretrizes para a elaboração do Orçamento de
Manhuaçu para 2016.
Outra matéria aprovada foi o Projeto de Lei nº 43/2015,
de autoria de Jorge Augusto Pereira, que autoriza o Poder
Executivo a conceder gratuidade aos agricultores familiares de Manhuaçu para o uso do espaço da feira-livre no
município.
"A reunião foi muito proveitosa e gostaria de agradecer
aos vereadores pelos elogios feitos as novas ações e atitudes por parte da mesa diretora. Em relação ao projeto
que apresentei, é importante garantir em lei esse direito
dos feirantes, porque no futuro se algum prefeito quiser
cobrar, não terá jeito. Fizemos a lei para beneficiar os produtores rurais", comentou.
Ainda de autoria de Jorge do Ibéria foi aprovado o projeto nº 52/2015 que autoriza a prefeitura a criar o Programa
de Coleta de Medicamentos não utilizados pela população
do município.
PROJETOS DE RESOLUÇÃO: Três projetos de resolução foram aprovados na pauta com a concessão de
homenagens com o Título de Cidadão Honorário ao advogado Dr. Alex Barbosa de Matos, Presidente da 54ª Subseção da OAB/MG; ao advogado Dr. Luís Cláudio da Silva
Chaves (Presidente da OAB de Minas Gerais) e ao Pastor
Saulo Sanches de Souza.
De caráter interno, o Projeto de Resolução da Mesa
Diretora que regulamenta a avaliação de desempenho individual dos servidores da Câmara Municipal também foi
aprovado.
AR CONDICIONADO NOS ÔNIBUS: Os vereadores
derrubaram do prefeito Nailton Heringer ao projeto de lei
que prevê, no futuro, a instalação de equipamentos de ar
condicionado nos ônibus de transporte coletivo em Manhuaçu.
PENDENTES: Cinco projetos continuam pendentes na
Câmara de Manhuaçu. O primeiro reorganiza o funcionamento do Procon, criando o Conselho de Proteção e Defesa do Consumidor e um cargo de Diretor Geral no órgão.
Ainda está pendente a proposta de projeto que autoriza
o programa de renegociação e parcelamento de dívidas.
Na opinião dos vereadores, o parcelamento em 60 vezes
deve ser ampliado para todos os contribuintes em atraso.
Segundo o projeto, somente quem deve valores acima de
10 mil reais teria o benefício de prazo ampliado.
Também ainda continua com vista, o projeto de autoria
de Fernando Gonçalves Lacerda que amplia a gratuidade
nos ônibus de Manhuaçu a idosos a partir de 60 anos.
Atualmente, vigora o mesmo limite do Estatuto do Idoso,
de 65 anos.
O projeto de lei de autoria de Jorge Augusto que dispõe
sobre a Política Municipal de Incentivos Ambientais, criando o IPTU ECOLÓGICO, também não foi a votação ainda.
O quinto projeto com vista é de autoria de Jânio Garcia
Mendes. O vereador propõe a inclusão na grade curricular
das escolas públicas municipaisde conteúdo que trate dos
direitos da criança e do adolescente.
CIÊNCIA: Dois projetos da Prefeitura de Manhuaçu
foram somente apresentados e vão ser discutidos ainda
nas próximas sessões. Um deles modificação a lei sobre
a concessão de passe livre a pessoas portadoras de necessidades especiais nos ônibus e outro regulamenta a
distribuição gratuita de bens, valores e serviços pelo município de Manhuaçu no âmbito das políticas públicas de
Assistência Social.
Três projetos de autoria do vereador Jorge do Ibéria:
o primeiro define critérios para desembarque de passageiros (de mulheres e idosos) fora da parada de ônibus
em período noturno; o segundo sobre a divulgação dos
direitos da pessoa com câncer; e o terceiro que determina
a obrigatoriedade da execução do Hino de Manhuaçu nas
escolas da rede pública municipal, nas inaugurações de
obras, eventos oficiais e solenidades de caráter municipal.
Rogério Filgueiras apresentou projeto para denominação da Rua Geraldo Pereira.
Juninho Linhares e Rogério Filgueiras apresentaram
projeto que institui o atendimento preferencial aos doadores de sangue nos estabelecimentos de comércio e prestação de serviços.
O vereador Jorge do Ibéria apresentou projeto de resolução que concede o Título de Cidadão Honorário de
Manhuaçu ao prefeito Nailton Cotrim Heringer e Anízio
Gonçalves que conde o Diploma de Honra ao Mérito ao

empresário André Luiz Pacheco Amaral, Presidente da
Associação Águias Indomáveis Moto Clube.
REQUERIMENTOS: Eli de Abreu Gomes e Maurício de
Oliveira Júnior
Requerem que seja solicitado da Administração Municipal e da direção do SAMAL informações sobre qual o terreno escolhido para o município para instalação do aterro
sanitário de Manhuaçu, bem como se existem estudos sobre outras áreas e qual a situação em que se encontra o
processo de licenciamento e definição da área.
João Gonçalves Linhares Júnior e Fernando Lacerda
Requerem que seja solicitado à Vigilância Sanitária o
recolhimento de animais (cavalos) soltos em Bairros de
nossa Cidade.
MOÇÕES:Fernando Gonçalves Lacerda e João Gonçalves Linhares Júnior
Moção de Pesar pelo falecimento da Senhora Elizabeth
Ohazi.
Jânio Garcia Mendes
Moção de Pesar pelo falecimento do Sr. Luiz Cláudio de
Souza no dia 24/05/2015.
Moção de Pesar pelo falecimento do Jovem Rafael Fialho Ruas no dia 31/05/2015.
INDICAÇÕES: Eli de Abreu Gomes e Maurício de Oliveira Júnior
Solicitam providências da Prefeitura de Manhuaçu, através da Secretaria de Obras, no sentido de construir ou
ampliar a ponte de acesso à sede do Distrito de Palmeiras
de Manhuaçu, que hoje possibilita a passagem de somente um veículo.
Jânio Garcia Mendes
Indica a colocação de iluminação pública na Rua Caminhando para o Saber, Distrito de Realeza.
Solicita a colocação de iluminação pública na Rua Nelson de Oliveira, Distrito de Realeza.
Indica a colocação de três quebra-molas na Rua Antônio Maximiano de Amorim, Bairro Lajinha.
João Gonçalves Linhares Júnior
Reivindica a canalização do córrego que passa nas proximidades da Viela José Eugênio - Baixada, considerando
o odor forte que exala, além do acúmulo de lixo e presença de ratos e insetos.
Fernando Gonçalves Lacerda
Colocar faixa de pedestres na Avenida Raimundo Soares Vargas, em frente ao nº 60, Bairro Engenho da Serra.
Colocar faixa de pedestres na entrada do Bairro Santa
Terezinha.
Hélio Ferreira
Reivindica operação tapa-buraco na Vila Cachoerinha.
Solicita operação tapa-buraco na Rua Padre Afonso
Hans, Bairro Ponte da Aldeia.
Reivindica a colocação de luminárias nos postes da Vila
Cachoerinha devido à escuridão que tem causado muita
insegurança para os moradores.
Aponísia dos Reis
Indica a construção de guarda- mão na ponte da Praça
João Gervásio Dutra, distrito de Santo Amaro de Minas.
Indica a construção de guarda-mão na ponte da Rua
Antônio Jacob de Abreu em Santo Amaro.
Melhorias no quebra-mola da Rua dos Moraes, no distrito de Santo Amaro de Minas, pois está muito alto.
Anízio Gonçalves de Souza
Solicita a pavimentação com rede fluvial e iluminação
na Rua Eucalipto, Bairro Santana.
Solicita a pavimentação - calçamento com rede pluvial
e iluminação na Rua Vitória Régia, saída do Bairro Lajinha
para o Bairro Bela Vista.
Solicita a pavimentação e a ligação da Rua Anália a
Avenida das Nações Unidas, Bairro Bom Jardim.
Rogério Filgueiras Gomes
Solicita a colocação de três quebra-molas na Rua Monsenhor Gonzalez, Centro.
Reivindica o contato entre o Prefeito Municipal e o Comandante do 11º BPM, no sentido de aumentar a segurança dos estudantes que estudam à noite em escolas
estaduais, colocando viaturas e motos para fazerem patrulhamento preventivo no encerramento das aulas.
Francisco de Assis Dutra
Solicita a iluminação e infraestrutura no trecho de saída
de São Pedro do Avaí sentido Sacramento.
Indica extensão de rede elétrica na Rua São Pedro, Distrito de São Pedro do Avaí.
Reivindica a construção de muro de arrimo na Rua Santa Isabel, Bairro Santa Cruz.
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Servas arrecada R$ 200 mil em Leilão Beneficente para
investir em projetos e programas sociais
Lances mínimos partiram de R$ 450 e todos os lotes foram arrematados

O

Servas – Serviço Voluntário de
Assistência Social – realizou, nesta
sexta-feira, 12 de junho, o primeiro
Leilão Beneficente de 2015, que aconteceu
durante o Conexão Empresarial Araxá, no
Tauá Grande Hotel e Termas de Araxá, e arrecadou R$ 200 mil para investir em projeto
sociais em todo o estado.
Várias empresas e artistas doaram objetos
que foram leiloados. Entre eles, estavam
joias, obras de arte e um veículo zero quilômetro. Ao todo, foram 16 lotes com lances
mínimos que partiram de R$ 450 e todos

foram arrematados.
A presidente do Servas, Carolina Oliveira
Pimentel, acompanhou os lances e adiantou
algumas ações que serão priorizadas com o
recurso. “O Leilão foi além da nossa expectativa. Fiquei muito feliz com o envolvimento
das pessoas, com a sensibilidade de quem
participou. Vamos aproveitar esse recurso
para investir em projetos que estão na região
metropolitana e no interior do estado para
poder dar oportunidades de melhor qualidade
de vida a mais mineiros e mineiras”, afirmou
Carolina.

Além do valor arrecadado no Leilão, o
Servas conseguiu apoio espontâneo de participantes do Conexão Empresarial Araxá que
se comprometeram a doar recursos para contribuir com o trabalho da instituição e ajudar
a promover mais cidadania em Minas Gerais.
O Servas: O Servas é uma instituição
privada, tradicionalmente presidida pela
primeira-dama de Minas Gerais e que trabalha em parceria com o poder público e setor
privado para promover ações que complementem as políticas públicas de assistência
social do Estado.

Governo de Manhuaçu concede primeira
parcela do 13º dos servidores nesta terça, 16

C
Carolina Oliveira vai atuar fortemente
na regionalização das ações sociais em
combate às drogas

omo de praxe no Governo de
Manhuaçu nos últimos anos,
será liberada nesta terça-feira,
16, aos servidores públicos da prefeitura, a primeira parcela do 13º salário.
Conforme enfatizou o secretário de
Administração, João Batista Hott, isso
faz parte do compromisso do prefeito
Nailton Heringer de valorização da
pessoa humana e, por isso, sempre na
primeira quinzena de junho, o governo
cumpre com sua obrigação.
"Isso é uma forma de ajudar o nosso

servidor e de reconhecer o seu trabalho.
Sabemos da situação atual do país,
muitas prefeituras com dificuldade em
virtude da crise, mas em Manhuaçu,
enquanto for possível cumprir essa meta
nós vamos fazer" - garantiu o secretário.
"Isso é um benefício para toda a cidade
porque também impacta toda a atividade financeira do município, ainda mais
no momento em que as dificuldades
estão aí"' - conclui João Batista Hott.
Secretaria de Comunicação Social
de Manhuaçu

Segundo secretário de Administração, a valorização do
servidor é compromisso do prefeito Nailton Heringer
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Concurso Câmara de Santana do Manhuaçu - MG

Serão distribuídas vagas para profissionais de níveis fundamental, médio e
superior, na Câmara de Santana do Manhuaçu, em Minas Gerais.

O

Município de Santana do Manhuaçu,
no estado de Minas Gerais, através
da empresa Pactum - Assessoria e
Consultoria Ltda - EPP, lançou edital n°
01/2015 de concurso público de provas para
preenchimento de cargos vagos na Câmara
Municipal de Santana do Manhuaçu. Os
salários variam de acordo com o cargo entre
R$ 790,00 a R$ 840,00 em carga horária de
30 e 40 horas semanais.
Serão oferecidas quatro vagas para os
cargos de auxiliar administrativo, auxiliar
de serviços gerais, técnico em contabilidade,

C

controlador geral (níveis fundamental, médio
e superior).
Os interessados deverão efetuar suas
inscrições via internet, no período de 01 de
junho a 01 de julho de 2015, por meio do
site www.pactumconsultoria.com.br.
As inscrições presenciais serão realizadas
na sede da Câmara Municipal de Santana
de Manhuaçu, localizada na Travessa Célia
Pereira Mendes, nº 01, Bairro Centro, em
Santana do Manhuaçu, Minas Gerais, nos
dias úteis, no horário de 14:00 às 17:00
horas, do dia 01 de junho ao dia 01 de julho

de 2015.”
O comprovante definitivo da inscrição estará disponível para impressão do candidato
a partir do dia 27 de julho de 2015, no site
www.pactumconsultoria.com.br. As taxas
são de R$ 40,00 a R$ 60,00 de acordo com
o cargo escolhido.
A prova objetiva de múltipla escolha, de
caráter eliminatório e classificatório, será
realizada no Município de Santana do Manhuaçu, no dia 09 de agosto de 2015, às 9
horas, em local que será estipulado no cartão
definitivo de inscrição, que o candidato reti-

rará no site www.pactumconsultoria.com.br,
bem como em relação que será publicada no
site www.pactumconsultoria.com.br.
Os gabaritos oficiais preliminares da
prova objetiva de múltipla escolha serão
divulgados na sede da Câmara Municipal
de Santana do Manhuaçu e no site www.
pactumconsultoria.com.br, no dia 10 de
agosto de 2015.
A validade deste concurso público é de 2
anos, contados da data de sua homologação,
podendo ser prorrogado uma vez, por igual
período.

obras anunciadas pelo governo, já foram
anunciadas antes e nem saíram do papel.
CONCESSÃO é necessário que haja empresa interessada no projeto, caso contrário fica o dito pelo não dito.
A duplicação da 262, se tudo correr mil
maravilhas e encontrando interessado,
mesmo assim é obra para ter início depois
de 2017 ou 2018. Somos otimistas, mas

é bom que todos saibam que as obras do
governo anunciadas em 2007, somente
um terço foram entregues, muitas nem
saíram do papel e outras estão paralisadas,
por uma série de fatores, desde projetos
errados, falta de dinheiro, problemas
ambientais
O Brasil desenvolve e junto avançaram
as demandas da sociedade nos últimos

anos, e potenciando investimentos em
infraestrutura. Neste contexto, estão previstos R$ 198,4 bilhões em investimentos,
sendo R$ 69,2 bilhões entre 2015-2018
e R$129,2 a partir de 2019. Os investimentos estão divididos em Rodovias (R$
66,1 bilhões), Ferrovias (R$ 86,4 bilhões),
Portos (R$ 37,4 bilhões) e Aeroportos (R$
8,5 bilhões).

Será mesmo duplicada a BR 262?

aro leitor respeitando a sua inteligência vamos tentar esclarecer ao
máximo as informações que normalmente chegam aos leitores e que as
vezes nunca sai do papel, a imprensa não
é responsável pela informação que muitos
governantes passam para a imprensa e as
vezes não são concretizadas.
É bom que se diga que muitas destas

Diretor-geral do presídio de Manhumirim
recebe Moção na Câmara

N

a sessão ordinária de
11 de junho, quinta-feira, o diretor-geral
do presídio de Manhumirim,
Maciel Carvalho Vieira recebeu a Moção nº001, que o
congratula pelo trabalho que
vem desenvolvendo na unidade prisional da Comarca.
A Moção foi aprovada no
dia 16 de abril por unanimidade. “Não é fácil lidar com
o sistema prisional e ele está
fazendo um bom trabalho”,
disse o vereador Helinho
Mendonça, autor da proposição. Maciel foi receber a
homenagem acompanhado
dos filhos, Stephany e Maciel Junior e do netinho Enzo
Henrique de 3 anos. Também
estavam presentes membros
da equipe de trabalho do
presídio, representantes da
Polícia Civil e da Associação
de Proteção e Assistência
aos Condenados (APAC) de
Manhumirim. Cada vereador
o parabenizou pelo trabalho
que vem desenvolvendo com
os detentos e suas famílias,
apesar do pouco tempo de
atuação, já que assumiu direção da Unidade Prisional de
Manhumirim em novembro
de 2014. O vice-presidente
da Câmara Dalbino Cler,
presidente da Comissão de
Direitos Humanos da Casa
destacou que os problemas
no presídio são muitos, e
afirmou que o Legislativo
Municipal está à disposição
para ajudar no que for de
sua competência. O vereador
Helinho Mendonça discursou na tribuna apresentando
um histórico profissional

O diretor-geral do presídio, Maciel Vieira, agradeceu o apoio da
família e dos companheiros de trabalho

do homenageado, nascido
em Timóteo, MG, em uma
família de 9 irmãos. Apesar
de sua carreira ter começado
como técnico em Radiologia,
desde 2007 ele abraçou o
trabalho em presídios começando como agente de segurança penitenciário. Ai não
parou mais de se qualificar e
passou no concurso interno
para diretor-geral. Em sua
fala, o vereador Helinho
Mendonça afirmou que não é
fácil lidar com o ser humano,
especialmente em um ambiente de tantos problemas e
reivindicações como em um
sistema prisional, que exige
um equilíbrio entre disciplina
e tratamento humanitário.
Ele explicou porque fez a
Moção: “O destaque que dou
ao seu trabalho é exatamente
por ter diplomacia para lidar
com todas estas situações,
porque ocupar a cadeira de
líder não é fácil. Requer não

só conhecimento, mas dedicação e bom senso. É preciso
conseguir respeito e respeito
só se consegue com postura
de trabalho compatível com
a função”. Maciel agradeceu
pelo reconhecimento: “Estou
muito emocionado. É muito
bom quando procuramos dar
o máximo e o melhor de nós
em tudo que nos confiaram
a fazer. Tenho esperança
de dias melhores e praticar
sempre o bem, agindo na
legalidade, combatendo todo
tipo de excesso de poder,
respeitar o próximo, a dignidade da pessoa humana, em
qualquer que seja a situação
que ela se encontre”. O presídio de Manhumirim possui
muitas limitações em seu
espaço físico, precário, com
mais detentos do que deveria.
Um bom começo para a busca de soluções é, sem dúvida,
uma eficiente condução dos
trabalhos.

BR-262 será duplicada, afirma Governo

P

lano de concessão anunciado pelo
Governo Federal contempla 305 quilômetros, que compreendem as BRs
381 e 262, até Martins Soares, divisa com o
estado do Espírito Santo
MANHUAÇU – terça-feira (9), o Governo
Federal anúncio plano de concessões para

Trecho da BR-262 em Manhuaçu
será duplicado.

estradas de todo o país. Duas estradas que
cortam a região constam do pacote, as BRs
381 e 262, finalmente foram contempladas,
os mineiros esperaram este anúncio em 2012,
por ocasião da divulgação do primeiro Programa de Investimentos em Logística (PIL),
anunciado agora com três anos de espera.

Trecho identificado no mapa terá
investimento de R$ 1,9 bilhão

Entenda os tramites legais das obras

O

s investimentos
nas duplicação das
duas BRs 262 e
BR 381, giram em torno
de R$ 1,9 bilhão, valor
de investimento previsto
para a concessão. “Esse
recurso será utilizado
para duplicar o trecho
de Belo Horizonte até
Espírito Santo, melhorar
a segurança e reduzir
custos. O leilão para este
trecho está previsto para
ser realizado em 2016,
somente depois do leilão será possível saber
quando iniciarão as obras
e qual empresa será a responsável pela execução
do projeto.
As BRs 381 e 262 são
confluentes a partir de
Belo Horizonte até João
Monlevade, na região

Central de Minas. São
cerca de 120 quilômetros
de pista simples com 250
curvas. Depois, elas se
separam. Pelo plano de
concessão, a privatização
será feita, depois deste
ponto, na BR-262, que
corta a Zona da Mata de
Minas Gerais até o município de Martins Soares,
divisa com o Espírito
Santo. Esse trecho completa os 305 km.
O PLANO: A nova
etapa do Programa de Investimento em Logística
(PIL) dá continuidade ao
processo de modernização
da infraestrutura de transportes do país e também
atua na retomada do crescimento da economia.
CONCESSÃO NÃO
É PRIVATIZAÇÃO: A

privatização nada mais é
do que transferir para o
setor privado a titularidade e gestão de empresas
que até então pertenciam
ao Estado.
Já a concessão, ao contrário, prevê que os bens
e serviços a serem explorados serão devolvidos ao
Estado ao final do contrato – ou a qualquer momento, se o governo julgar
a retomada da exploração
dos serviços como de interesse público.
Desta forma, quando o
contrato se encerrar, os
bens que foram a leilão
voltam a ser controlados
pelo município, estado
ou união. Mas, sendo
conveniente ao governo
e ao País, esses contratos
poderão ser renovados.
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Em Montes Claros,
população já recebeu
formulário para apontar
problemas e indicar
políticas de governo

Lideranças de movimentos
sociais do Território Norte
participaram da primeira
Assembleia Geral do Fórum
Regional de Governo

A

pós a participação do governador
Fernando Pimentel na instalação do Fórum Regional de Governo no Território Norte,
secretários de governo e
o coordenador estadual
do programa, Fernando
Tadeu David, realizaram a
primeira assembleia geral
de trabalho, nesta quinta-feira (11/06), em Montes
Claros. O encontro contou com a presença de
lideranças de movimentos
sociais e políticos da região. O mesmo ocorrerá
nos demais 16 Territórios
de Desenvolvimento nos
próximos meses.
O cronograma de trabalho
foi apresentado aos presentes. No próximo encontro,
já marcado para 11 de julho,
também em Montes Claros,
serão definidos os integrantes dos fóruns. No caso do
Norte de Minas, seguindo os
critérios dos microterritórios
– um total de nove na região
– serão escolhidos 27 representantes da sociedade civil
organizada, 27 da sociedade
civil não-organizada, nove
prefeitos, nove vereadores,
além de membros do Poder
Legislativo estadual e federal e de órgãos do governo
do Estado e federal.
Os participantes receberam documentos com informações sobre a metodologia
de trabalho e as diretrizes
para os fóruns. Além disso,
cada um também possui o
formulário de diagnóstico
territorial, que será usado
para identificar e levantar
os problemas da população. Essas questões serão
debatidas também em 11
de julho. Outros encontros
no Território Norte também
ocorrerão ao longo dos próximos meses em cidades
que integram os chamados
microterritórios.
Os problemas identificados e debatidos formarão
um diagnóstico territorial.
O documento, que fará um
retrato de cada região do
Estado e de suas principais
demandas, será incluído no
Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI) e
no Plano Plurianual de Ação

Governamental (PPAG), a
serem enviados à Assembleia Legislativa de Minas.
Segundo o coordenador
dos Fóruns, Fernando Tadeu, as principais missões da
iniciativa são transformar a
política de participação popular em política de Estado
e método de governo, além
de fortalecer a democracia,
garantindo direito à informação.
Ao longo do encontro, os
secretários de Estado que
participaram do debate,
entre eles Helvécio Magalhães (Planejamento), Paulo
Guedes (Desenvolvimento
do Norte e Nordeste), Tadeu
Martins Leite (Desenvolvimento Regional) e Nilmário
Miranda (Direitos Humanos e Participação Social),
responderam às dúvidas
sobre o funcionamento dos
fóruns.
Presença: Quem já garantiu sua presença na Reunião
do Grupo de Trabalho Temático, no próximo dia 11,
é o professor e integrante
do Conselho Municipal de
Saúde de Montes Claros,
José Geraldo Kojak. Ele,
que acompanhou a assembleia na tarde de quinta-feira
(11), elogiou a iniciativa
do governo na criação dos
fóruns e disse ter interesse
em compor a comissão.
“É uma forma do governo
colocar na mão do povo o
que pode ser incluído no
orçamento, onde investir.
É preciso que a população
participe e seja chamada para
essas reuniões. Estarei no
próximo encontro e apresentarei meus pontos de vista”,
afirmou. Ele destacou que
Montes Claros conta com
inúmeras entidades sindicais,
que devem estar presentes
nos encontros para ajudar no
levantamento de problemas e
na busca por soluções.
A agenda dos Fóruns será
disponibilizada no site www.
forunsregionais.mg.gov.br.
O usuário deverá informar o
nome de sua cidade e, assim,
ter acesso às informações
sobre os fóruns de seu território. Outras informações
poderão ser obtidas através
do email: forunsregionais@
governo.mg.gov.br.
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Câmara aprova mandatos de 5 anos
para todos os cargos eletivos

N

o lugar da reeleição
foi aumentado em um
ano os mandatos, para
‘compensar’ o fim da reeleição para executivos. A Câmara decidiu também manter o
voto obrigatório nas eleições
do país.
A Câmara dos Deputados
aprovou hoje quarta-feira
(10), por 348 votos a favor e
110 contra, mandatos de cinco
anos para todos os cargos eletivos- presidente, governador,
prefeito, senador deputado
federal, deputado estadual
e vereador. A ampliação de
quatro para cinco anos é uma
maneira de "compensar" o fim
da reeleição para mandatos do
Executivo, aprovado em 28 de
maio pelo plenário.
REFORMA POLÍTICA

Entenda as mudanças debatidas. Os senadores atualmente tem mandato de oito
anos enquanto os demais
cargos eletivos têm mandato
de quatro anos.
Para os defensores da medida, o tempo maior à frente
do governo é necessário para
implantar e consolidar programas e políticas públicas, caso
seja confirmada a proibição de
dois mandatos consecutivos
para presidente da República, governador e prefeito. O
tamanho do mandato é um dos
tópicos da reforma política,
que começou a ser votada em
plenário no final de maio.
Além da ampliação dos
mandatos, a votação da reforma política, iniciada há duas
semanas, resultou em outras
três mudanças na legislação
atual: o fim da reeleição, restrições de acesso de pequenos
partidos ao fundo partidário e
permissão de doações de empresas a legendas. Por decisão
dos líderes partidários, cada
ponto da proposta de emenda
à Constituição, como o fim da
reeleição, será votado individualmente, com necessidade
de 308 votos para a aprovação
de cada item.
Ao final, todo o teor da proposta de reforma política será
votado em segundo turno.
Se aprovada, a PEC seguirá
para análise do Senado. Nas
sessões desta quarta (10) e

quinta (11), o plenário da Câmara também deverá decidir,
entre outros itens, se realizam
eleições para todos os cargos
eletivos no mesmo ano e se
instituem cotas para mulheres
no Congresso Nacional.
Voto obrigatório: Também, os deputados decidiram
manter o voto obrigatório
a todos os brasileiros com
mais de 18 anos e menos de
70 anos. Por 311 votos a 124,
os parlamentares rejeitaram
trecho previsto no relatório
do deputado Rodrigo Maia
(DEM-RJ) que instituía o voto
facultativo.
A maioria do plenário argumentou que a democracia
brasileira ainda não está “madura” o suficiente para que os
eleitores sejam liberados de
votar nas eleições.
“Diante da maturidade da
democracia brasileira, ainda a
se consolidar, é melhor manter o sistema como está. Quem
não quiser participar das eleições paga a multa irrisória, e a
vida segue. É melhor manter o
sistema como está, até porque
a experiência de outros países
que adotam o voto facultativo
mostra que há prevalência do
poder econômico”, disse o
líder do PSOL, Chico Alencar (RJ).
Já o líder do PMDB, Leonardo Picciani (PMDB-RJ),
se posicionou a favor do fim
do voto obrigatório e argumentou que, na prática, isso
já acontece em razão dos
índices de abstenção e votos
em branco.
“Temos estados que passam
de 40% os eleitores que decidem não votar em nenhum
dos candidatos: ou faltam ao
pleito e depois justificam ou
simplesmente vão às urnas
para votar em branco ou
anular o seu voto”, disse. “O
voto é um direito e, por ser
um direito, deve ser exercido
livremente”, completou.
O que foi aprovado até
hoje: Desde o início, os deputados aprovaram os seguintes
tópicos:
1) - a inclusão na Constituição Federal da possibilidade
de doações de empresas a
partidos políticos. Pelo texto,
pessoa jurídica não poderá
financiar candidatos indivi-

dualmente.
2) - Doações a candidatos terão que ser feitas por
pessoas físicas, que também
poderão doar às legendas. Na
última quarta-feira (27), o plenário havia rejeitado emenda
de autoria do PMDB que
previa doação de pessoas jurídicas tanto a partidos quanto
a campanhas de candidatos.
Os partidos, então, se empenharam para aprovar, pelo
menos, a garantia de doação
de empresas aos partidos políticos. Contrário à proposta, o
PT questionou a continuidade
das votações sobre financiamento de campanha, alegando
que a derrubada da primeira
emenda impedia a continuidade da discussão sobre o tema.
No entanto, o presidente
da Câmara, Eduardo Cunha
(PMDB-RJ), decidiu manter
a análise de outros modelos
de financiamento, alegando
que, pelo regimento, essas
votações eram necessárias, já
que o teor das propostas não
era idêntico.
Reeleição: O fim da reeleição foi aprovado em plenário
logo depois da votação sobre
financiamento. A proposta
foi defendida pelos líderes de
todos os partidos da Câmara.
A regra só não vai valer
para prefeitos eleitos em 2012
e governadores eleitos em
2014, que terão direito a uma
última tentativa de recondução no cargo. O objetivo dessa
medida foi garantir o apoio
de partidos com integrantes
atualmente no poder.
Cláusula de barreira: No
dia 28 de maio, os deputados
aprovaram instituir uma cláusula de barreira para limitar o
acesso de partidos pequenos a
recursos do fundo partidário e

ao horário gratuito em cadeia
nacional de rádio e televisão.
Pelo texto, terão direito
a verba pública e tempo de
propaganda os partidos que
tenham concorrido, com candidatos próprios, à Câmara e
eleito pelo menos um representante para qualquer das
duas Casas do Congresso
Nacional.
A intenção ao instituir uma
cláusula de barreira ou desempenho é evitar a proliferação
de partidos que só tenham
interesse em receber os recursos do fundo partidário ou
negociar alianças em troca de
tempo a mais de televisão. O
fundo partidário é formado
por dinheiro de multas a
partidos políticos, doações
privadas feitas por depósito
bancário diretamente à conta
do fundo e verbas previstas no
Orçamento anual.
Pela legislação atual, 5% do
montante total são entregues,
em partes iguais, a todos os
partidos com estatutos registrados no Tribunal Superior
Eleitoral (TSE). Os outros
95% são distribuídos às siglas na proporção dos votos
obtidos na última eleição para
a Câmara.
Quanto à propaganda política na TV e no rádio, a
legislação prevê a distribuição
igualitária de um terço do
total de tempo disponível a
todos os partidos que tenham
candidato próprio a cargo
eletivo. O restante é repartido
de forma proporcional ao número de representantes na Câmara dos Deputados filiados
ao partido. No caso de haver
coligação, é considerado o
resultado da soma do número
de representantes de todas as
legendas que a integram.

Irmão Geraldo
e seu teclado
O melhor do louvor
Pentecostal

Contato (33)8441-7081

Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema - MG
Atos, Editais e Serviços.

EXTRATO DE CONTRATO

Processo Administrativo nº. 0023-004-011/2015 – PLPP:
011/2015.
CONTRATANTE: “MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA
- MG”, CONTRATADOS: A Empresa JOELSON APARECIDO
REIS - ME”, com o CNPJ sob nº.18.820.660/0001-20.Valor Global
estimado: R$: 8.580,00(Oito mil e quinhentos e oitenta reais).E
LOTES II, IV, e V; A Empresa “MASTER COMÉRCIO DE MATERIAL ESCOLAR EIRELI - EPP”com CNPJ:07.246.740/0001-51.
Valor Global Estimado R$: 57.844,80 (Cinquenta e sete mil e
oitocentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos).LOTES III
e VI; A Empresa CALEGÁRIO E RESENDE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, com CNPJ:19.978.935/0001-75. Valor Global
Estimado; R$: 32.350,00 (Trinta e dois mil e trezentos e cinquenta
reais). Vista aos interessados, para querendo manifestar- se.
Conceição de Ipanema – MG, em 28 de maio 2015.
Willfried Saar – Prefeito Municipal

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE
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CANTINHO DE FÉ
por

Pr. João Soares
da Fonseca

Citações
Citações
Sábias
Sábias

jsfonseca@pibrj.org.br

Paula de Toledo
Cardoso

- Quantas coisas é preciso ignorar para agir!
(Paul Valéry)
- Ir à cama cedo e
levantar-se cedo torna
um homem são, rico
e sábio. (Benjamin
Franklin)
- Aguardar até saber o
bastante para agir com
toda a luz é condenarse à imaturidade.
(Jean Rostand)
- Nenhum homem
é bastante bom para
governar outro sem o
consenso deste. (Lincoln)
- El-Rei, fazendo favores, dizia: “Faço um
ingrato e cem descontentes.” (Voltaire)
- Se duvidas de ti
mesmo, estás vencido
de antemão. (Ibsen)
- A arte da polícia é
não ver o que é inútil
que ela veja. (Napoleão)
“A diferença entre
uma democracia e uma
ditadura consiste em
que numa democracia
se pode votar antes de
obedecer as ordens”
- Charles Bukowski
(1920 - * escritor
americano)
“A preocupação afeta a
circulação, o coração,
as glândulas, todo o
sistema nervoso. Nunca conheci um homem
que tivesse morrido
por excesso de trabalho, mas conheci
muitos que morreram
por dúvidas” - Charles
Mayo (1865 - 1939 *
médico americano)
“É parte da cura, o
desejo de ser curado”
- Sêneca, o jovem (4
a.C. - 65 d.C. * filósofo romano)
“Eu não peço que me
façam ficar jovem
de novo. Tudo o que
quero é continuar
envelhecendo” - Konrad Adenauer (1876
- 1967 estadista).

Educadora Física fala sobre atividade
física na infância e adolescência

S

er ativo fisicamente enquanto criança ou
adolescente é sem dúvida um fator fundamental na saúde e qualidade de vida. Do
ponto de vista de saúde pública e de medicina
preventiva, é recomendado promover a atividade
física na infância e na adolescência para reduzir
sedentarismo e suas possíveis complicações na
idade adulta.
Vale ressaltar que atividade física é qualquer
movimento que envolve contração muscular esquelética e aumente o gasto energético acima do
repouso, ou seja, não se trata necessariamente de
uma prática esportiva.
Na entrevista abaixo, Paula de Toledo Cardoso,
educadora física do Einstein, explica qual o papel
dessa prática na vida de crianças e adolescentes e
dá dicas e recomendações para os pais. Confira.
Existe uma recomendação de atividade física na infância e na adolescência?
Sim, existe. Segundo a Organização Mundial
da Saúde (OMS), recomenda-se que a criança e
o adolescente, entre 5 e 17 anos, realizem 60 minutos de atividade física todos os dias. Também
é recomendado que não acumulem duas horas de
sedentarismo por dia, como por exemplo, ficar
diante da televisão ou computador.
Como a saúde deles pode ser favorecida com
essa prática regular?
Nessa faixa etária, um maior nível de atividade
física contribui para melhorar o perfil lipídico e
metabólico, reduzindo a prevalência de obesidade e os riscos de doenças crônicas, como diabetes
tipo II, hipertensão, esteatose hepática e alguns
tipos de câncer. Além disso, cumprindo a recomendação de 60 minutos de atividade física por
dia, a criança e o adolescente estarão trabalhando
seu sistema cardiorrespiratório, muscular e ósseo,
trazendo inúmeros benefícios em relação àqueles
colegas da mesma idade que não possuem essa
prática regular e que acumulam um tempo elevado de atitudes sedentárias. Tais benefícios trazem
grande melhora na qualidade de vida, como mais

disposição para as atividades da vida diária.
Quais as atividades mais recomendadas
para as crianças?
As mais recomendadas são aquelas de maior
interesse, ou seja, que gerem prazer ao praticante.
Isso vale não só para crianças e adolescentes, mas
também para adultos e idosos.
No caso das crianças, jogos e brincadeiras são
muito válidos, principalmente os que envolvem
corridas, saltos, coordenação motora, força e flexibilidade. A escola está intimamente ligada com
essa prática, uma vez que oferece tais tarefas nas
aulas de educação física, eventos escolares e nas
atividades extracurriculares. Atividades realizadas no lazer, com a presença da família, também
são fundamentais na vida da criança, como um
passeio ao parque, por exemplo. Todas as situações citadas contribuem para o nível de atividade
física da criança, além de estimular que a mesma
se torne ativa quando adulta.
E para os adolescentes?
Para os adolescentes, as atividades no ambiente
escolar são fundamentais não só para a saúde, mas
também para o aspecto psicológico e social, uma
vez que estará se relacionando com os demais colegas. Engajar uma prática esportiva nessa idade
é fundamental em seu desenvolvimento, seja em
escolas de esportes ou em turmas de treinamento.
O importante é realizar uma atividade que lhe
dê prazer. Fora do ambiente escolar, podemos citar clubes e academias que proporcionam diversas atividades. Além disso, atividades praticadas
na hora do lazer são muito importantes nessa faixa etária também, seja com a família ou com os
colegas.
Estudos mostram que crianças e adolescentes
ativos possuem maior tendência a se tornarem
ativos quando adultos. Depende dos estímulos
dados durante essa fase e da motivação por parte
da família. Vai deixar seu filho fora dessa?
Fonte: Paula de Toledo Cardoso –
educadora física.

Torta de manga

INGREDIENTES
Massa:
1 e 1/4 de xícara (chá) de farinha de trigo
1/2 xícara de (chá) de açúcar
1/2 xícara de (chá) de margarina sem sal
3 colheres de (sopa) de creme de leite
2 gemas
1 pitada de sal
1 colher de (chá) de fermento químico
raspas de casca de limão
Cobertura:
3 xícaras de (chá) mangas picadas
1 lata de leite condensado
1 lata de creme de leite
1 envelope de gelatina sem sabor
MODO DE PREPARO
Massa: Em uma tigela, coloque a farinha, faça um buraco no centro e adicione
os outros ingredientes. Amasse tudo e deixe na geladeira por 30 minutos. Em uma
forma de aro removível, forre o fundo e a
volta com a massa. Asse em forno a 180°C

por 30 minutos
Cobertura: Hidratar
a gelatina
conforme as
instruções
na embalagem. Colocar a manga,
o leite condensado, creme de leite e a gelatina no liquidificador. Bater por 2 minutos. Despejar
sobre a massa assada e levar para gelar por 2
horas. Desenforme na hora de servir. Decore
com fatias de manga e folhinha de hortelã.
Após forrar a forma com a massa, cubra
com papel-manteiga e preencha a massa
com grãos — pode ser feijão, grão-de-bico,
canjica, para que a massa permaneça na volta da forma. Depois de assada, os grãos podem ser utilizados normalmente.

Converteu-se
enquanto pregava

Quando os batistas deixaram a Inglaterra que os perseguia e foram para os Estados Unidos, não sabiam
que aí também seriam perseguidos. Um cristão quaker,
William Penn, fundou uma colônia, convidando todos
os perseguidos por causa de sua fé a irem para lá, sob a
promessa de que teriam plena liberdade religiosa. Assim, em 1688 formou-se na cidade de Pennepek, hoje
parte da grande Filadélfia, a primeira igreja batista na
Pensilvânia. Havia poucos pastores naquela época, e
a igreja de Pennepek orava a Deus para que lhe mandasse um.
Alguém descobriu na comunidade um jovem inglês
recém-chegado chamado Elias Keach, filho do famoso pastor de Londres, Benjamin Keach. Só que Elias,
mesmo sendo filho de pastor, não era crente ainda. Os
membros da igreja de Pennepek não sabiam disso, e
insistiram para que ele pregasse. Elias, não querendo
decepcionar aquela gente, e também porque precisava
de comida e roupa, aceitou o convite e foi para o púlpito. Familiarizado com os sermões do pai, começou
a pregar. O sermão já passava da metade quando, de
repente, o pregador parou de pregar. Os ouvintes pensaram que ele estivesse passando mal. Mas ele disse
que sua consciência começou a perturbá-lo, e que estava se sentindo um hipócrita. Com lágrimas nos olhos
e trêmulo, caiu de joelhos perante a congregação, confessando sua farsa. Keach consideraria aquele o exato
momento de sua conversão. Com rara compaixão, a
igreja entendeu o que estava ocorrendo e o encaminhou para um dos poucos pastores da região, que o
evangelizou, discipulou, batizou e o consagrou ao ministério. Keach voltou à igreja e realizou um pastorado
abençoado.
Paulo escreveu: “Pela graça sois são salvos, por
meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus”
(Ef 2.8).
A graça de Deus é assim: salva o traficante mais perigoso, como salva também o filho de pastor que ainda
tropeça nas trevas! Bendita graça do Senhor!
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Criminosos invadem velório e ateiam fogo em caixão

Ipatinga/MG. Morreu,
no início da noite de sábado
(06/06), Tayron Viana de
Souza, de 18 anos, conhecido
como “Tairim” baleado em
uma lanchonete na quinta-feira passada (04/06), na
praça do bairro Bom Jardim,
em Ipatinga.O suspeito do
crime Yury Rhthiery Freitas
Brito, de 25 anos, foi preso

momentos depois do crime
na casa de um amigo, na rua
Madressilva, entre os bairros
Bom Jardim e Esperança.
Yury havia alegado que a
vítima havia aliciado a sua
mulher e estava sendo ameaçado e atirou para se defender.
Na madrugada de segunda-feira (08/06), durante o
velório de Tayron Viana de

Conceição de Ipanema/
MG. Moto foi incendiada na
noite de sábado (06/06), em
Conceição de Ipanema (MG).
O dono da moto foi quem
acionou a Polícia Militar.
Equipe da PM com um extintor da viatura conseguiu
apagar as chamas, mas grande
parte da motocicleta já estava
destruída.
Segundo o registro, o dono
da moto estava em casa e viu
quando o suposto autor ateou

fogo e saiu correndo. O veículo foi incendiado embaixo
da janela da casa da vítima.
O suspeito foi identificado e encaminhado para a
Delegacia de Caratinga. Ele
nega que tenha incendiado a
moto.O proprietário alegou
que o autor é um amigo que
ficou vários dias em sua casa.
Na noite de sábado, ele resolveu ir embora e, ao sair, botou
fogo na moto.
Polícia e Cia

Moto é incendiada em
Conceição de Ipanema

Arma apreendida no
córrego Facão
LAJINHA (MG) - A equipe da Polícia Militar de Meio
Ambiente apreendeu uma
arma de fogo com produtor
rural no Córrego do Facão,
zona rural de Lajinha.
Durante patrulhamento
ambiental, policiais militares
receberam denúncia que um

agricultor possuía armas em
casa.
No local, após ser informado da denúncia, o morador
entregou uma espingarda
polveira.
Ele foi conduzido para a
delegacia em Lajinha.
Carlos Henrique Cruz

Tio é acusado de
estuprar sobrinha em
Santa Margarida
Um homem de 36 anos foi
preso em Santa Margarida.
Ele é acusado de estuprar a
sobrinha de 16 anos, na madrugada de domingo para segunda, 08/06. A família havia
ido a um velório no Córrego
Bom Jardim e, por volta da
meia-noite, os pais foram
embora, ficando a menor com
conhecidos e parentes.
Por volta de 3:30, o tio
ofereceu carona para a jo-

vem ir para casa. Ao entrar
no veículo, ele seguiu em
direção à cidade, ao invés
da residência da adolescente.
De acordo com o relato da
jovem, o tio parou num lote
vago e praticou o ato sexual,
sem o consentimento dela.
A jovem foi levada ao
hospital. O acusado foi encontrado e encaminhado para
a delegacia de polícia.
O Campeão

Souza, dois indivíduos chegaram em uma motocicleta
Titan 150 de cor cinza. O
condutor trajava uma blusa
de moletom de cor clara
e calça, óculos de grau e
capacete cinza com viseira

espelhada e o carona moreno,
magro, alto, trajando blusa de
moletom preta e calça, ambos com revólveres. A dupla
determinou aos presentes que
saíssem do local. Em seguida, derramaram um líquido

Manhuaçu/MG. Durante
patrulhamento pela Baixada,
por volta das 03:00 horas,
equipe da Polícia Militar
avistou veículo motocicleta
saindo da rua Antônio Pupim
em direção a avenida Salime
Nacif, seguindo em alta velocidade, pela contramão de
direção sentido a rodoviária.
A motocicleta trafegava
com os faróis apagados e a
placa estava amassada, levantada para cima. Na fuga,
o piloto subiu numa calçada,
se desequilibrou e caiu.

Os ocupantes foram submetidos a busca pessoal. Na
garupa, estava um rapaz de
30 anos que responde inquérito pela prática de furto,
sendo da cidade de Ponte
Nova. Na direção da motocicleta estava um elemento
conhecido por envolvimento
em ocorrências na cidade de
Manhuaçu.
Foi registrada ocorrência
de direção perigosa, entre
outras infrações. A moto foi
apreendida, já que o último
IPVA foi pago em 2007.

inflamável sobre o caixão e
atearam fogo. Os criminosos
ainda escreveram alguns
dizeres na parede interna da
igreja e fugiram.
Os familiares apagaram o
fogo do cadáver e a funerária

removeu o corpo. No local
foram recolhidos um galão
de plástico queimado e uma
tinta spray. Os familiares foram chamados a comparecer
no cemitério local para o sepultamento hoje pela manhã.

Manhuaçu: Moto é apreendida na Baixada

MANHUMIRIM - Mulher é presa após
PM localizar drogas no salgadinho

Durante patrulhamento
preventivo no centro da cidade de Manhumirim, a equipe
da Patrulha de Prevenção
Ativa da 29ª Cia PM abordou
a cidadã Rosilene Machado

Rezende Bernardo, conhecida como “Léia”, contra a
qual existem denúncias de
tráfico de drogas.
No momento da abordagem, a suspeita trazia à

mão um pacote com salgadinhos, do qual se alimentava, sendo verificado
o interior da embalagem,
onde foram encontradas 06
(seis) buchas de maconha

embaladas e prontas para
a venda.
A autora foi presa e conduzida à Delegacia de Polícia
Civil para demais medidas
pertinentes.

Policias Militares de Divino foram acionados na
manhã desta quinta-feira
(11/06) com informações
sobre um assassinato no

córrego dos Ferreiras, zona
rural de Divino.
As primeiras informações
dão conta de que a vítima Fábio ítalo da Silva, de 32 anos,

sofreu vários ferimentos provocados por disparos de arma
de fogo na cabeça e tórax.
Segundo informações da
PM, a vítima tem passagens

pela polícia e já cumpriu
pena por homicídio. A polícia está no local e aguarda a chegada da perícia de
Muriaé.

DIVINO - Homem é executado na zona rural
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ENTRETENIMENTO
CAÇA-PALAVRAS

ÁRIES – DE 21/3 A 20/4 - É preciso um pouco mais
de paciência para lidar com pequenos contratempos
no trabalho, sobretudo aqueles causados por alguém
ao seu lado ou algum subordinado. Calma, procure
entender a razão da outra parte e tire suas conclusões. Às vezes é bom
ouvir mais.
RELACIONAMENTOS: maior envolvimento com a pessoa amada e
também otimismo para fazer planos para o futuro mediato e imediato.
Cobranças e sentimento de posse podem fazer parte deste período, mas
a boa energia positiva e a comunicação será uma mão na roda para contornar pequenas cenas de ciúme. As solteiras podem ter boas surpresas.

NA AERONÁUTICA
O Manuel entra para a Aeronáutica, na divisão de para-quedismo. Recebe a primeira
aula prática: - Estamos a dois mil metros de
altura. Seu equipamento foi todo checado. O
senhor saltará por aquela porta. Ao puxar a
primeira cordinha, o para-quedas se abrirá.
Se isso não acontecer, o que é pouco provável, puxe a segunda cordinha. Se ainda assim
o para-quedas não se abrir, o que e improbabilíssimo, puxe a terceira cordinha e ele se
abrirá. Lá embaixo, haverá um jipe a sua espera, para levá-lo de volta ao quartel.
O Manuel salta, puxa a primeira cordinha
e o para-quedas não se abre, puxa a segunda,
nada. Puxa a terceira e nem assim o equipamento funciona. Ele começa a ficar preocupado.
- Ai, Jesus! Agora só falta o jipe não estar
lá embaixo!

TOURO – DE 21/4 A 20/5 - As oportunidades para resgatar situações
financeiras podem acontecer. Criatividade e boas ideias agora não faltam,
talvez seja um pouco difícil decidir, porém sua intuição pode contribuir
com esse processo. Espere mais um pouco, até um pouco depois de 15
de junho, antes de qualquer investimento.
RELACIONAMENTOS: há um sentimento de carência no ar e vontade
de encontrar alguém especial e sonhar acordada é sempre bom, não é?
O momento não é para perder tempo com uma relação que pode não
prosperar, pois o desejo por segurança é maior.
GÊMEOS – DE 21/5 A 20/6 - Será preciso ter a capacidade para contornar possíveis situações de embaraço com colegas de trabalho, mas é
bom usar o jogo de cintura – algo que você tem para dar e vender. Bom
momento para as finanças.
RELACIONAMENTOS: se estiver solteira e atraída por alguém, há possibilidade e coragem para se expor, no bom sentido. Talvez precise tomar
algumas decisões a partir de reencontros e com situações do passado.

Mineiro
Mineiro velho era aquele. Levou a mulher
ao médico. O médico mandou a mulher entrar, o mineiro entrou junto. O médico mandou a mulher se deitar e começou o exame.
Apalpou a mulher na altura do pescoço e perguntou: - Dói aqui?
A mulher disse que não. Mineiro só olhando. O médico apalpou na altura da clavícula,
depois na altura do peito, depois na altura do
estômago e foi descendo, apalpando e perguntando se doía. Quando o médico chegou
na altura do umbigo, o mineiro interrompeu:
- Olha, doutor, daqui pra baixo o senhor
pergunta só. Deixa que aparpar, eu aparpo!

CÂNCER – DE 21/6 A 22/7 - Neste período é bom procurar agir com
bom senso, isto é, se trabalhar com equipes em que um dependa do outro,
pois há sentimento e necessidade de executar tarefas de forma isolada.
É um momento curto, mas que pode trazer consequências, dependendo
única e exclusivamente de você.
RELACIONAMENTOS: uma das características das cancerianas no
amor é a busca por segurança afetiva e material. É natural esse sentimento
e não se sinta culpada, por mais que as amigas e outras pensem de forma
diferente. Acenda o farol do bom senso diante da opinião dos outros.
LEÃO – DE 23/7 A 22/8 - A energia para agregar e convergir para
seus objetivos estão na crista da onda. Até mesmo porque além do brilho
próprio, você está com todo pique para conseguir apoio e liderar equipes.
Não esqueça de uma arma incrível que tem, a alegria e o incentivo a
outras pessoas.
RELACIONAMENTOS: nas questões do coração, há, devido ao
posicionamento entre Urano e Plutão, tendência à insegurança e, por
conseguinte, o ciúme aparece. As solteiras têm um trunfo incrível nas
mãos – a sensualidade e o sex appeal.

sete erros

POLICIAL METIDO

VIRGEM – DE 23/8 A 22/9 - As vivências e a experiência continuam
interferindo nos pensamentos. Se ocorrerem mudanças radicais depois de
algumas discussões com colegas de trabalho, procure ver o lado positivo,
mesmo que aparentemente seja necessário se submeter a novas regras
pelo bem comum e felicidade da nação.
RELACIONAMENTOS: o período está movimentado para as boas
saídas e encontros com a pessoa amada. A vida afetiva terá um ponto
a mais neste período: a química proporcionará bons momentos a dois.

Um oficial da Polícia vai a uma fazenda,
em Formiga, MG, e diz ao dono, um velho
fazendeiro: - Preciso inspecionar sua fazenda
por suspeita de plantação ilegal de maconha!
O fazendeiro diz: - Sim senhor, mas não vá
naquele campo ali – e aponta para uma certa
área.
O oficial, puto da vida e cheio de arrogância, diz indignado: - O senhor sabe que tenho
o poder do governo e de toda polícia comigo?
E tira do bolso um crachá mostrando ao
fazendeiro: - Este crachá me dá a autoridade
de ir onde quero, e entrar em qualquer propriedade. Não preciso pedir ou responder a
nenhuma pergunta. Está claro? Me fiz entender?
O fazendeiro todo educado pede desculpas
e volta para o que estava fazendo.
Poucos minutos depois o fazendeiro ouve
uma gritaria e vê o oficial do governo correndo para salvar sua própria vida perseguido pelo “Santa Gertrudes”, o maior touro da
fazenda. A cada passo o touro vai chegando
mais perto do oficial, que parece que será chifrado antes de conseguir alcançar um lugar
seguro. O oficial está apavorado.
O fazendeiro, mineirinho muito educado e
solícito, larga suas ferramentas, corre para a
cerca e grita com todas as forças de seus pulmões: - Seu crachá! Mostra o seu CRACHÁ
pra ele…!

TRANCADOS NO COFRE
Sexta-feira à tarde, dois funcionários de
um importante banco ficam presos no cofre.
Ao perceberem o ocorrido, um deles entra em
pânico: - Meu Deus! E agora? Essa porta é
automática, só abre nos dias úteis!
Imediatamente o outro, um pouco mais
calmo, saca a sua calculadora financeira e
depois de muitas multiplicações e divisões
chega à seguinte conclusão: - Tenho duas notícias pra te dar!
- Fala, fala! Fala, logo!
- De acordo com a média de consumo de
oxigênio de um ser humano, se permanecermos a maior parte do tempo em repouso, o ar
vai dar exatamente até segunda-feira às três e
quinze da tarde!
- Ufa! Graças a Deus! Qual a outra notícia?
- Segunda-feira é feriado!

HORÓSCOPO
Astrológica por Claudia Vannini

LIBRA – DE 23/9 A 22/10 - Você está disposta a tomar iniciativas, por
mais difícil que seja para contornar situações no trabalho ou na família.
Saiba que nada vem de graça, é preciso se esforçar para garantir o
mínimo. Cuidado com as promessas se souber, no fundo, que não conseguirá cumpri-las.
RELACIONAMENTOS: é possível que as librianas se empolguem por
alguém neste período. Disposição não falta para conhecer gente nova e
interessante, de repente até de sua rede social. Para quem estiver num
relacionamento mais sério, o período está bom para dialogar e entender
os pontos em comum do casal.
ESCORPIÃO – DE 23/10 A 21/11 - Questões de ordem material que
possam interferir na estabilidade fazem parte do momento. Por mais que
neste período o pensamento mais individualista e material esteja aflorado,
há mais alegria e vontade de resolver logo as pendências.
RELACIONAMENTOS: sempre é bom estar em sintonia com coisas
boas. Essa energia positiva promoverá maior contato com pessoas de
seu convívio diário e quem sabe daí surja interesse por alguém em que
nunca havia prestado atenção antes?
SAGITÁRIO – DE 22/11 A 21/11 - As escolhas terão de ser feitas,
porém seu carisma está em alta e, por isso, até as dificuldades poderão
ser dissipadas pela boa energia das sagitarianas. Possíveis propostas
de sociedade e de união para um negócio ou sociedade.
RELACIONAMENTOS: o período não está para brincadeiras quando
o assunto é o amor. Até mesmo para as apaixonadas, há forte tendência
para planos futuros do casal. Haja com bom senso para não afugentar
quem gosta com tantas regras e limites impostos por você.

CURIOSIDADES
Oswaldo Cruz
Nasceu em 5 de agosto de 1872. Era
precoce. Aos 14 anos ingressou na
Faculdade Nacional de Medicina
do Rio de Janeiro, formando-se aos
20. Em 1896, aos 24 anos estagiava
no Instituto Pasteur, em Paris. Em
1900, participou da criação do Instituto Manguinhos (hoje, em sua homenagem Instituto Oswaldo Cruz),
fabricando vacinas. Oswaldo Cruz
aceitou a proposta do presidente
Rodrigues Alves de sanear o Rio de
Janeiro. Dentre seus feitos mais importantes nessa missão, destacam-se
a erradicação de pestes e epidemias
como a peste bubônica, a varíola

e a febre amarela. Oswaldo Cruz
morreu de insuficiência renal em 11
de fevereiro de 1917, aos 45 anos,
deixando-nos seu exemplo e merecendo, sem dúvida, a homenagem de
todo o Brasil. Ele é homenageado no
Dia Nacional da Saúde (5 de agosto
).

CAPRICÓRNIO – DE 22/12 A 20/1 - Há necessidade de se adaptar a
determinadas situações provocadas pelas mudanças de ordem econômica. Saiba que alguns desafios podem ser estimulantes para dar um novo
ânimo à vida. Não deixe de lado os cuidados com a saúde.
RELACIONAMENTOS: para quem estiver solteira, seu poder e carisma
podem surpreender a pessoa que deseja. Se souber manter um diálogo atraente, pode ser que um novo relacionamento engrene. Para quem estiver num
relacionamento duradouro, maior comprometimento com os ideais do casal.

Você sabia?

AQUÁRIO – DE 21/1 A 19/2 - Boas ideias e movimentação no cotidiano. Não adianta querer pegar mais responsabilidades se não há como
garantir a qualidade em todas as tarefas. As pessoas começam a lhe ver
sob outro prisma, pois há mais alegria e bons pensamentos para fazer
fluir com mais naturalidade seus pontos de vista.
RELACIONAMENTOS: a independência e a vontade de estar ao lado
da pessoa amada são características deste período. É preciso dialogar e
entender as diferenças como algo positivo, sobretudo se estiver disposta
a seguir em frente com a relação amorosa.

- A Coca-Cola era verde.
- O “quack” de um pato não produz
eco, e ninguém sabe por que.
- Pessoas inteligentes têm mais cobre e zinco no cabelo.
- O papa mais jovem tinha 11 anos.

PEIXES – DE 20/2 A 20/3 - As relações familiares podem interferir
no cotidiano do trabalho. Ao mesmo tempo, você tem tudo para colocar
em ordem papeladas no escritório, pois você sabe que tudo poderá fluir
melhor com o controle e posicionamento de objetos e utensílios. Use a
intuição e a criatividade.
RELACIONAMENTOS: o período está muito bom para conhecer novas
pessoas ou engatar num relacionamento. Há maior alegria nas pessoas e
disposição para ouvir e falar. A paixão está na ordem do dia.
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“Tenho tentado abrir meu coração”, diz
Reynaldo Gianecchini
Reynaldo Gianecchini, 42, mostrou seu
lado mais romântico em uma entrevista que
deu à revista “Contigo!”. O ator admitiu que
está tentando se abrir para um novo relacionamento.
“Tenho tentado abrir meu coração. Há
uma historinha aqui, outra ali, mas nenhuma
vingou a ponto de eu achar que aquela relação poderia ser uma coisa forte, que valesse
a pena a ponto de eu abdicar dessa minha liberdade. Sou muito do mundo, minha alma
é muito desgarrada, então, para mim, é um
pouco difícil (ter um relacionamento)”, declarou. Gianecchini está de volta à TV em “Verdades Secretas”. Há
pouco mais de 15 anos, ele estreou na teledramaturgia em “Laços de
Família”, e garante que se sente mais confiante atualmente.
“Sinto que conquistei um pouquinho do respeito que faltava. Estreei muito verde, e demorou um tempo para me olharem de verdade
como ator. Geralmente as pessoas estreiam verdes e erram para um
público menor. Eu comecei em uma novela das 9, para milhões de
pessoas! Fui errar na frente de muita gente”, comentou.

Depois de Camila Pitanga, agora
é a vez de Sophie e Cássio Gabus
Mendes terem rejeição

Babilônia está de mal a pior.
A mocinha insuportável e barraqueira vivida por Camila Pitanga
foi cruelmente rejeitada pelo público. Ela é comparada à chata da
Morena de Salve Jorge, que ninguém gostava.
A implicância com Regina (papel de Camila em Babilônia) é tanta
que nem o par da personagem com o ator Thiago Fragoso deu certo.
O casal de mocinhos não vingou.
Depois disso, a Globo está tentando enfiar goela abaixo outro
casal: Alice (Sophie Charlotte) e Evandro (Cássio Gabus Mendes).
Mas também não está rolando... Os telespectadores não suportam
os dois mesmo com o autor tirando eles do mundo da sacanagem e
fazendo-os virar dois apaixonados. Não tem jeito. Não desce.

Ex-Rebeldes não se olham na cara
Ficou um clima péssimo entre Sophia Abrahão
e Chay Suede no lançamento de uma marca de
joias, nesta semana, em
SP.
Os dois ex-Rebeldes,
que inclusive já namoraram, nem se olharam na
cara nos bastidores. Todo
mundo achou estranho.
Antipático como sempre, Chay fez cara de tédio para fãs e tentou
se recusar a ser fotografado com a marca que o contratou, mas depois foi obrigado a ceder.
Sophie Chartlotte, que também estava no local, ficou sem entender nada e posava para as fotos no meio dos dois, pois o clima entre
eles era bem tenso.

Namorado de Cleo Pires é contratado para
show e não cumpre o combinado
Rômulo Neto foi contratado como mestre
de cerimônia ao lado de Adriana Birolli para
a gravação do DVD do Aviões do Forró, em
Fortaleza, na noite desta quinta (11).
O contrato era também para presença VIP,
então a obrigação deles era de circular entre
os convidados. Birolli fez tudo conforme o
combinado, mas ele não. A atriz até dispensou seguranças.
Rominho (como é chamado pelos amigos
mais íntimos) ficou o tempo todo sentado
em um canto com a cara amarrada, atendeu
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a imprensa com certa má vontade, e não interagiu com as pessoas.
E ainda por cima ficou menos tempo do que foi combinado com os
contratantes.
Feio, né?
Esse rapaz deveria aproveitar o fato de ser namorado de Cleo Pires e em razão disso receber convites para fazer presença VIP e até
comercial na TV, pois talento (tirando o físico) e carisma não são o
forte dele.
O moço é tipo Giovanna Ewbank com Bruno Gagliasso. Só recebe convites por ser namorado de uma famosa.

Grazi Massafera proíbe revista de
republicar fotos dela pelada
Grazi Massafera não autorizou a Playboy a publicar fotos do ensaio nu que ela fez em 2005 (pelo menos por enquanto...).
É que a revista deve fazer sua edição de aniversário só com ex-capas e Grazi era uma delas. A ex-BBB não gosta muito que falem
daquelas fotos, muito menos republiquem.
Antes de decidir pegas algumas das moças que já posaram e relançar os ensaios, chamaram Adriana Birolli para ser a capa de aniversário, mas ela negou.
Dizem que a atriz chegou a comentar que isso não acrescentaria
em nada em sua carreira.

Marina Ruy Barbosa tenta esconder lado
obscuro de seu namoro com empresário
Marina Ruy Barbosa adora
se fazer de santinha e boazinha
diante do público, mas quem
conhece bem a ninfeta do comendador sabe que as coisas
não são bem assim.
Está pipocando a notícia do
fim do namoro dela com o empresário Caio Nabuco e a fofa
já está tentando plantar que
tudo aconteceu de forma amigável e que ela está focada na carreira... Então tá...
Esse blog publicou outro dia que Caio tinha terminado tudo com
a ruiva e feito a atriz apagar todas as fotos deles da rede social dela.
Depois Marina o convenceu a voltar e os dois viajaram em férias
para a Europa.
Mas o que a menina tem tentado esconder é que Caio está bem
bravo... Ele chegou a dizer que o mundo dele não tem a ver com o
dela...
Tem bafão nessa história, genteeeeeee. Vamos aguardar cenas dos
próximos capítulos...
Nem todos têm sangue de barata, né?

Irmã de Preta faz barraco em show de Anitta
Rolou barracão na porta de um show de
Anitta em um cabaré paulistano na noite de
quarta (10).
Marina Morena, irmã de criação de Preta Gil, deu showzinho à parte na porta, na
frente de convidados.
Alterada e demonstrando não ter muita
educação, ela apontou o dedo na cara de
um fotógrafo, dizendo que só entraria quem
ela quisesse.
A moça cismou de escolher quem iria ou
não fazer a cobertura do show. E ainda disse
que os que os outros deveriam ficar do lado de fora, só na calçada.
Será que Anitta sabe disso? Seria o momento de ficar escolhendo?

Vera Fischer se revolta com fotos e ameaça
não dar entrevistas
Vera Fischer estreou em SP a peça Relações Aparentes no último fim de semana.
Mas a atriz ficou nervosa com as fotos que saíram dela na imprensa e virou uma arara. Achou um
desrespeito (como assim???). Na cabeça de Vera,
ela ficou péssima nas imagens.
Veruska (para os íntimos) ficou tão irritada que
cancelou as entrevistas que daria para divulgar a tal
peça. A partir de agora, só aceita ensaios se forem
feitos por algum fotógrafo contratado por ela...
Vale lembrar que as agências que fizeram as fotos de Vera são compostas por ótimos profissionais
(os melhores do mercado) e nenhum outro artista
havia reclamado do trabalho deles até hoje.
Alguém deveria ter coragem de dizer para Vera
Fischer que eles não têm culpa de nada...
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Cai a máscara de Tatá Werneck; humorista
é contaminada por Marquezine
Tatá Werneck faz a linha fofa diante das câmeras, tenta convencer jornalistas a não publicarem nada que ela não queira, mas por baixo
dos panos o negócio é bem diferente.
Agora as pessoas estão conhecendo quem é
a verdadeira Tatá.
Saiu em um jornal carioca que a humorista
tem dado trabalho nas gravações e bastidores
de I Love Paraisópolis.
Reclama de tudo, não cumprimenta ninguém, demorara para se arrumar e ainda fica o
tempo todo no celular. Estão dizendo que ela
tem sido contaminada por Bruna Marquezine,
que não é um poço de simpatia e tem exatamente a mesma postura?
Fora a péssima dicção dela que ninguém entende o que a menina
fala durante a novela, né?

Isis está desesperada para casar
Isis Valaverde é uma espécie
de Deborah Secco: quer casar de
qualquer jeito e tem mania de pressionar os namorados para isso.
Deborah conseguiu seu objetivo, depois de três meses de namoro com um surfista, e até já engravidou. Agora Isis estava tentando
convencer um ator mexicano a vir
morar na casa dela e se casar, mas
o namoro deu uma estremecida depois de a moça colocar o rapaz na
parede. Generosa, a atriz gosta de dar casa, comida e roupa lavada.
Um outro ex que ela teve morava com ela, contrariando a família de
Isis. Suelen também tentou ter algo mais sério com Cauã Reymond,
mas não conseguiu.

Christiane Torloni surta em avião
Christiane Torloni deu piti durante um voo, pois não quis atender ao pedido do chefe dos comissários.
Seguindo a norma de segurança,
ele pediu para a atriz e para outras
pessoas que estavam sentadas na
primeira fileira colocarem as bolsas no local onde ficam as bagagens. Quando chegou na vez de Christiane, a fofa disse: "Na minha
bagagem ninguém rela a mão". O funcionário respondeu: "Desculpe
senhora, mas aqui não pode". Pegou a dela e guardou com as outras.
Depois do voo, ele recebeu recado que teria de assinar uma advertência. Antes de assinar, quis saber o motivo e pediu para que
constasse por escrito no documento, que foi autenticado por ele em
cartório e entregue à Anac (Agência Nacional de Aviação Civil).
A supervisora do comissário disse que ele não deveria ter retirado
a bagagem de Chistiane Torloni, pois se ela resolvesse colocar no
Twitter ou outra rede social, queimaria o filme da empresa.
Ele argumentou que segurança é segurança é que ela não é diferente de ninguém por ser famosa.

Casais de famosos fingem ser família feliz
de comercial de margarina
Quando a gente pensa que já viu de tudo no mundinho pantanoso
dos famosos eis que surge mais algum fato para nos surpreender.
Dois casais que andam em evidência mostrando seus filhos na
mídia têm uma história curiosa. Quem vê pensa que são famílias
felizes de comercial de margarina.
Eles realmente são felizes. Mas na verdade os rapazes (atores conhecidos da Globo) se relacionam entre si (isso mesmo que você
leu). E as moças fazem o mesmo.
O público nem desconfia disso... Eles deixam transparecer que
todos são somente grandes amigos. Mas é uma amizade pra lá de
colorida.
As moças inclusive tentaram engravidar juntas para as crianças
crescerem juntas.

Irmã de Luan continua com Enzo Celulari
Quem acompanha o mundo dos famosos e esse blog talvez se
lembre que foi publicado aqui que Bruna Santana, irmã de Luan,
ficou com o filho de Claudia Raia e Edson Celulari.
O primeiro beijo dos dois foi no casamento de Thiaguinho e Fernanda Souza. Agora os dois continuam de namorico.
Há quem diga que o negócio está ficando sério
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