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Circulação: Região Vertente do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Servidores da Saúde
Rodoviária de Manhuaçu
tomam posse em Luisburgo
recebe Melhorias
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A área de embarque e desembarque será separada dos demais locais da rodoviária

P

refeito José Carlos Pereira e o Vice-prefeito Geraldo Rhodes ressaltaram o compromisso da Adm. 2013/2016 com a transparência e seriedade no governo, em
realizar concurso público e processo seletivo para contratação de servidores.

Minha Casa Minha Vida em Manhuaçu
aguarda liberação de recursos
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a última semana do mês de junho, o Vereador Maurício Júnior e o Deputado
Federal Renzo Braz se reuniram com a Secretária Nacional da Habitação,
Inês Magalhães, no Ministério das Cidades (em Brasília), para tratar sobre a
paralisação das obras do Programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) em Manhuaçu.
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EDITORIAL

Educação: o pilar da mudança

Um país que cresce é um país que investe em seu capital
mais valioso: as pessoas. E falo sobre educação. De nada
adianta criar numerosos programas de acesso ao nível superior, quando o ensino de base deixa a desejar – alçando
jovens despreparados ao mercado de trabalho. Grande
parte das querelas brasileiras é resultado das políticas
insípidas aplicadas à área. Entretanto, indicadores dizem
que há luz no fim do túnel.
A Câmara dos Deputados aprovou, no ano passado, o
texto-base do Plano Nacional pela Educação (PNE). Com
atraso de quatro anos, a bem da verdade. Resumidamente,
o texto determina que o Brasil amplie o acesso à educação e aperfeiçoe a qualidade do ensino até 2024. Entre as
metas: erradicar o analfabetismo e oferecer escolas em
tempo integral em metade das unidades do país. Nos objetivos também constam a ampliação no número de vagas
no ensino superior, incluindo pós-graduação, e a garantia
de aprimoramento de formação, com aumento do salário
dos professores.
A aprovação aconteceu em paralelo ao estudo “Indicadores do Desenvolvimento Brasileiro” (2001-2012),
divulgado pelo Governo Federal. O documento relata a
melhora da educação em diferentes aspectos. Destaca-se o crescimento da assiduidade à escola na faixa de 4
a 5 anos, de 55,0% em 2001 para 79,1% em 2012, e a
universalização do ensino fundamental, com 98,3% das
crianças de 6 a 14 anos acessando a aula. Além disso, o
analfabetismo vem diminuindo progressivamente. Na população com 15 anos ou mais de idade, o índice diminuiu
consideravelmente na última década, passando de 12,4%
em 2001 para 8,5% em 2012.
Sempre tenho um pé atrás
Fale com a redação
quando
os dados provêm do
contato@jm1.com.br
governo.
Em inúmeros casos,
(33)3331-8409
a objetividade dos números esconde subjetividades urgentes
da realidade. Ademais, o desnivelamento educacional no
Brasil é histórico e, sem qualquer dificuldade, poderia ser
zoneado em território urbano. O contraste é visto diariamente quando as melhores oportunidades são oferecidas
àqueles que dispuseram de uma educação de base mais
qualificada. Este é o ponto nevrálgico.
Educação é essencial, mas quando o sistema é ineficaz,
ocorre a separação das pessoas, surgem preconceitos e
formam-se marginais cujo único sentido na vida é delinquir. Mais que isso, educar é dar oportunidades, incentivar
a evolução de indivíduos não apenas inteligentes, mas
também multiplicadores do conhecimento. O Brasil nunca
será rico enquanto não suprir esses gargalos do sistema.
Resta aguardar que discursos e estatísticas não fiquem no
papel e que boas condições de ensino se tornem comuns
a todos.
Gabriel Bocorny Guidotti gabrielguidotti@yahoo.com.br
Bacharel em Direito e estudante de Jornalismo.
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ESCREVA-NOS, SERÁ UM PRAZER DIVULGAR SUA CARTA.
LEIA ACIMA COMO FAZER E MÃO NA CANETA OU NO TECLADO.

CARTA DOS LEITORES
Ao Jornal das Montanhas,
Gostaria de falar sobre o maior diamante
do mundo, encontrado em Manhuaçu,
este diamante tem superação de qualidade, serve para deposito financeiro do
pais lastro, não pode ser avaliado, por
falta de semelhante para comparação, tem
que ser extraditado com reservatório de
direitos para o SR. Ricardo o descobridor
da pedra.
Gilmar teles
Sobre o concurso do estado, os funcionários da saúde, já deveriam ter tomado
posse, este concurso, como muitos já sabem, através das redes sociais, já era para
ter sido resolvido o caso da nomeação.
São futuros servidores que precisam ser
valorizados e respeitados.
Esperamos que os órgãos responsáveis
façam o mínimo possível que é a nomeação destes aprovados, tanto nível médio
quando superior.
pixeldigiart@hotmail.com

Escrevo para deixar registrado o meu
grande amor pela minha irmã. SAUDADES SEMPRE, MINHA QUERIDA
IRMÃ! TE AMO!
CIRLEI CHIEPPE
A cidade de Manhuaçu é muito bonita,
fico imaginando poder ver todas estas
belezas de cima, portanto gostaria de
saber se alguém poderia me informar,
quanto custa para dar uma volta de avião
durante 1 hora sobre a cidade?
Verônica Oliveira
Escola Monsenhor Gonzalez
Foi muito bom ler a História das História
de Manhuaçu, história da Escola Estadual
Monsenhor Gonzalez. Foi um marco na
história de Manhuaçu, em 1923, depois
de vários anos em que o povo clamava
por uma escola, por meio de muitas reivindicações e muita dedicação do então
Presidente da Câmara, Dr. Cordovil Pinto
Coelho, entra em vigor o decreto lei N°
6573 de 17/05/1920, que cria o primeiro
Grupo Escolar de Manhuaçu.

Dr. Cordovil, era um grande político, daqueles que deixou grandes marcas da sua
vocação, hoje não se vê mais políticos que
busca o bem-estar social e educacional
do povo. Vale lembrar: a construção do
jardim público, implantação do 1° serviço
de abastecimento de água da cidade, a
ponte de cimento armado, construção da
rede de esgoto da Rua Amaral Franco e a
nossa querida Escola.
Nossa escola marca uma história na
formação das crianças. Sua inauguração
ficou marcada na memória de todos
daquela época. Até hoje se fala do fato.
EMILLI - emillisantos8@hotmail.com
Será que o documento de anexar ao
município de Ipatinga não fala o nosso
repudio por não querer Caratinga não por
não gostar deles mais por não ter condições
de cuidar do distrito não temos nem o
mínimo necessário, acho que precisa rever
essa realidade de minas. Discutir com o
povo, os vereadores e rever tudo isso. O
ESTADO NAO TERIA QUE INTERVIR?
Reinaldo Teodoro Ferreira
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Secretário é criticado na
Câmara de Manhuaçu
A Câmara de Manhuaçu recebeu a visita
do Secretário de Planejamento, Luiz Carlos
Rhodes, durante reunião ordinária sob a
presidência de Jorge Augusto Pereira, na
noite de quinta-feira, 16/07, vários assuntos
foram debatidos: iluminação pública, trânsito, expedição de alvarás e instalação de
abrigos para passageiros de ônibus.
Há alguns munícipes que não entende
certas críticas dos vereadores, por serem
eles os responsáveis pela elaboração das leis
municipais. O Secretário de Planejamento
Municipal foi criticado por ter dado ao município mais visibilidade,
através de placas indicativas, muito reclamadas por visitantes, as
críticas parece não ser legítimas, porque todas as leis são elaboradas pelos vereadores, e outras regulamentadas, se há alguma coisa
errada na cidade, pode ser que a culpa seja mais dos legisladores.
Em política sempre haverá os prós e contra, independentemente
de ser útil ou não. Esta coluna deseja levar aos leitores informações
imparciais, cabendo a cada leitor fazer sua avaliação. A verdade é
que a Secretaria de Planejamento está tentando melhorar a cidade,
se as placas são pequenas cabe aos vereadores fiscalizar e transformar em lei o que for mais correto. A impressão que se tem, é
que alguns vereadores estão equivocados, ao invés de questionar,
deveriam fazer Projetos de Lei, uma lei bem elaborada traz todos
os parâmetros que devem ser seguido.
Segundo o vereador Juninho Linhares,
alguns pontos foram explicados pelo secretário, mas alguns temas ainda deixaram
dúvida. “Irei procurar os meios legais para
verificar se os pontos estão certos ou não para
esclarecer à população, tendo em vista que
nossa intenção é não desperdiçar o dinheiro
público. Se tudo estiver correto, quero parabenizar o secretário e o Poder Executivo, mas
se algo estiver irregular, jamais vou me calar
e vou tomar as providências necessárias",
comentou Juninho Linhares.
Linhares questionou bastante a falta de parâmetros para instalação de quebra-molas e as placas indicativas que não se consegue
ler. Mas não são as leis municipais que dá os parâmetros para o
executivo? Aí é que demonstra a falta de uma Câmara atuante, quem
dá os parâmetros na cidades são os vereadores através das Leis
municipais. Falta em Manhuaçu projetos de Leis inteligentes, se
Manhuaçu cresceu desordenadamente foi por culpa dos legisladores
que não fizeram leis e nem fiscalizaram.
O secretário informou o número 33 9122-0922 (também WhatsApp) para solicitar troca de lâmpadas.

PT e PMDB deve ir mesmo para um
divórcio litigioso
O vice-presidente da República,
Michel Temer, avisou ontem que o
partido deve disputar o Palácio do
Planalto em 2018.
Temer garante que o PMDB está
aberto para novas alianças com todos
os partidos desde que seja a cabeça
de chapa.

Dizem que ele não vai fugir!
“José Dirceu não vai fugir. Como se vê,
ironicamente, seu local é tão certo e sabido, que até a imprensa aguarda a chegada
da polícia federal em sua porta. Nada
mais desnecessário”. Assim o advogado
de Dirceu, Roberto Podval, justifica, em
seis páginas de pedido de habeas corpus
preventivo, que seu cliente não volte para
o cárcere, repetindo o que ocorreu após a condenação no Mensalão.
O advogado reclama da “tamanha a angústia” de Dirceu, “que, já
com seus 70 anos e rotulado indelevelmente de inimigo público,
não aguenta mais a situação a qual é submetido diariamente”.

Eduardo Cunha agora é oposição
O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDBRJ), anunciou na sexta-feira (17) seu rompimento político com o
governo Dilma Rousseff. Segundo Cunha, a partir de agora ele
passará a integrar as fileiras de oposição à gestão petista. “Eu,
formalmente, estou rompido com o governo. Politicamente estou

rompido”, enfatizou Cunha em coletiva de imprensa no salão verde da Câmara. Em nota, a
Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República disse esperar que a decisão
de Cunha não se reflita em suas decisões como
presidente da Câmara. O Planalto destaca na nota
que a decisão de Cunha é de cunho “estritamente
pessoal” e que as ações da Presidência da Casa
devem ser pautadas pela “imparcialidade e pela
impessoalidade.” O peemedebista acusa o Palácio
Planalto de ter se articulado com o procurador-geral da República,
Rodrigo Janot, para incriminá-lo na Operação Lava Jato. Na quinta
(16), o ex-consultor da Toyo Setal Júlio Camargo relatou à Justiça
Federal do Paraná que Cunha lhe pediu propina de US$ 5 milhões.

Recado ao Ministério da Defesa
Do respeitadíssimo Rômulo Bini Pereira, General de Exército R1,
que foi chefe do Estado Maior do Ministério da Defesa, um sintético
recadinho em artigo que publicamos na edição deste Alerta Total:
"Infelizmente, o MD preocupa-se muito mais em complexas,
ineficientes e ideológicas ações, como a criação de uma Escola de
Defesa Sul-Americana, do que se engajar na solução dos graves
problemas que afligem as Forças Armadas nacionais".

Romário dá bom
exemplo na política
Romário está mesmo com
a bola cheia, para embalar sua
campanha à Prefeitura do Rio
de Janeiro, no ano olímpico de
2016, com o apoio da máquina da Igreja Universal do Reino de
Deus.
Como senador, conseguiu ser o presidente da CPI do Futebol que terá Romero Jucá como relator. Como torcedor, vibra com o
retorno à primeira divisão do seu América Futebol Clube (segundo
time de todo torcedor do Rio de Janeiro).

Eleitores de Manhuaçu querem evitar
que vereadores aumente seus salários
O B ra s il e s tá e m
crise, mas parece que
isso vale apenas para os
trabalhadores comuns,
várias cidades do país
o povo se revoltaram
contra tais aumento de
salários e os vereadores
diminuíram seus salários. Em Manhuaçu um
vereador ganha mais de
13 mil reais por apenas
duas reuniões por mês. Segundo alguns munícipes aqui também
os vereadores deveriam baixar seus salários.
Veja abaixo algumas cidades que os vereadores reduziram seus
salários

Povo faz Câmara reduzir salários de
prefeito e vereadores
Projeto foi aprovado quarta-feira (15), em Santo Antônio da Platina. Salário dos
vereadores será de R$ 970; o
do prefeito será de R$ 12 mil.
A Câmara Municipal de
Santo Antônio da Platina,
no norte do Paraná, aprovou nesta quarta-feira (15) a
redução salarial do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores. Os
novos valores passam a valer a partir dos próximos mandatos, que
começam em janeiro de 2017.
A cidade de 40 mil habitantes possui nove vereadores. O projeto
previa inicialmente o aumento do salário dos cargos do Executivo
e do Legislativo, e chegou a ser aprovado em primeira discussão,
votada na terça-feira (14).
A situação foi registrada em vídeo, e as imagens se espalharam
pela internet. A população acabou indo em peso à segunda votação,
e o projeto inicial de aumento de salários foi alterado.
Valores: De acordo com a emenda do projeto, o salário do
prefeito, que iria de R$ 14,7 mil para R$ 22 mil, será agora de
R$ 12 mil.
Já o salário do presidente da Câmara, que passaria de R$ 4 mil
para R$ 8,5 mil, vai ser de R$ 970. O dos vereadores, que subiria
de R$ 3,7 mil para R$ 7,5 mil, também será de R$ 970.

Vereadores de Águia Branca, ES,
reduzem os próprios salários
Pagamento mensal caiu de
R$ 1800 para R$ 782. Trabalho continuará o mesmo:
duas sessões são feitas todo
mês. Vereadores da cidade
de Águia Branca, município
do Noroeste do Espírito
Santo, reduziram o próprio
salário. Agora, ao invés de
receberem R$ 1800, eles vão
ganhar R$ 782. A medida foi
tomada para conter gastos, e foi aprovada pelos moradores.
Mesmo com o salário reduzido, o trabalho continuará sendo o
mesmo, e por isso as duas sessões feitas mensalmente continuarão
ocorrendo.
“Não é por causa do reajuste salarial que teve na Câmara que os
vereadores deixarão de comparecer”, disse o presidente da Casa,
Amarildo Franskoviask.
Não se sabe ainda se será possível retornar com os salários no
futuro, mas para os vereadores, isso não foi encarado com preocupação, já que todos trabalham como produtores rurais.
“A gente não entra na política para sobreviver dela. A gente tem
uma vida particular, somos produtores rurais. Trabalhamos com
pecuária, com café, e aquele salário é um compromisso que a gente
fez com a população, mas que não dá para sobreviver com ele não”,
falou o vereador Marcos de Jesus.
Crise: Outra decisão tomada para enfrentar a crise foi o corte de
regalias, como carro, cota combustível e até mesmo celular. Além
disso, nenhum dos nove vereadores possui auxiliares comissionados. Assim, na Câmara só trabalham pessoas concursadas.
Sem assessores, os próprios vereadores se encarregam de ir ao
departamento jurídico para saber como precisam proceder para
fazer pedidos.
“Quando eles têm algum requerimento para fazer, como indicação
ao prefeito, ofício para deputado, eles todos recorrem à assessoria
jurídica, e eu faço para eles”, contou o procurador da Câmara,
Janderson de Almeida.
População: Boa parte dos moradores de Águia Branca estão
apoiando a decisão tomada pelos parlamentares. “A crise está
pegando para todo mundo, então eu acho que é justo”, refletiu o
taxista, Antônio Malagutti.
“Eu sei que tem a questão de ajudar o município, então um salário
mínimo é viável”, disse a dona de casa Ediane Manzoli.
Mas alguns também acham o novo salário muito baixo. “É
muito pouco um salário mínimo, não dá quase para nada”, falou a
comerciante Nilza de Souza.

Suposta traficante morre ao pedir para
testar colete à prova de balas no RS
Ao pedir para testar o colete à prova de balas recém
adquirido, uma mulher acabou
morrendo com um tiro no peito,
quinta-feira, no interior do RS.
O crime ocorreu na cidade de
Butiá (83 km de Porto Alegre),
na região Carbonífera, no início
da tarde.
Conforme o delegado titular
da Delegacia de Polícia da
cidade, Pedro Urdangarin, Gisbel Ariziane Martins da Silva, de 29
anos, teria ido em uma casa do bairro Poço Dois, onde se encontrou
com Leonardo Lima, 18. A mulher foi informada que o jovem tinha
o equipamento para revenda.
De acordo com testemunhas, Gisbel controlaria um ponto de
tráfico de drogas na cidade gaúcha e tinha planos de ampliação. O
colete seria uma medida protetiva contra desafetos.
A polícia informa que, enquanto negociava com Lima, a mulher
falava ao telefone celular. Do outro lado da linha, um homem teria
instruído ela a experimentar o produto antes de efetuar a compra.
Gisbel, então, pediu para Lima disparar com uma espingarda
calibre 22.
Entretanto, o colete balístico não resistiu, e a bala atravessou sua
estrutura, acertando a compradora no peito. A mulher chegou a ser
levada ao hospital da cidade, mas já chegou morta à instituição.
Lima fugiu do local, mas foi capturado pela polícia no fim da
tarde de quinta e foi encarcerado no Presídio Estadual de Cruz Alta.
Ele será processado pelo crime de homicídio.
Em seu depoimento à polícia, Lima afirmou que Gisbel insistiu
para que ele atirasse contra ela, conforme instruções que recebia
por telefone.
Segundo a polícia, a vítima não possuía antecedentes criminais. O
colete e a espingarda foram apreendidos. O delegado tenta descobrir
quem era o interlocutor de Gisbel ao telefone e a origem do colete
à prova de balas que seria comercializado por Lima
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"A porta da minha casa está aberta. Vão a hora que quiser. Eu acordo às 6h.
Que não cheguem antes das 6h para não me acordar"

presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), afirmou que as portas da sua casa estão abertas para as investigações

PEDIDO DE VISTA PODE COMPLICAR CEDRAZ DE VEZ
O pedido de vista do presidente do TCU, Aroldo Cedraz, de processo de interesse da empreiteira UTC, pode ter selado a sua
sorte. Datado de 14 de novembro de 2012, o pedido adiou por
duas semanas a decisão sobre a anulação da licitação de obras
na usina nuclear de Angra 3, afinal favorável à UTC. Se o achaque
de R$ 1 milhão revelado por Ricardo Pessoa, dono da UTC, foi
feito entre o pedido de vista e a decisão do TCU, a situação de
Aroldo Cedraz se complicará de vez.
INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA
O pedido de vista de Aroldo Cedraz pode ter-lhe possibilitado conhecer o teor do parecer do relator do caso, ministro Raimundo
Carreiro.

Com 2,4%, no máximo, Molon perde, em todos os cenários, para
o técnico de vôlei Bernardinho (PSDB). Os dados são do Instituto
Paraná Pesquisas.
INTIMIDAÇÃO?
Causou estranheza na CPI da Petrobras, perguntas do relator Luiz
Sérgio (PT-RJ), ex-ministro da Articulação de Dilma, à viúva de
José Janene: o petista indagou sobre a relação com Augusto Nardes, do TCU, justamente o responsável por investigar as ‘pedaladas fiscais’.
PENSANDO BEM...
... enquanto o Congresso entra de recesso por 15 dias, o governo
Dilma ainda não voltou das férias pós-eleições 2014.

ACHAQUE DE R$ 1 MILHÃO

MPF INVESTIGA PAPEL DE LULA EM ‘CRIME PERFEITO’

Ricardo Pessoa disse, em delação premiada, que Tiago, filho de
Aroldo Cedraz, pediu-lhe R$ 1 milhão para o relator Raimundo
Carreiro.

A Procuradoria da República no Distrito Federal confirmou ontem
que investiga o ex-presidente Lula por tráfico de influência em financiamentos do BNDES à empreiteira Odebrecht no exterior. É
considerado “crime perfeito”: os financiamentos do BNDES de
obras no exterior, em geral países sem órgãos de controle, tinham
longos prazos de carência (em média 25 anos), sem licitação, contratos “secretos” protegidos por sigilo fiscal, e eram “legalizados”
por acordos bilaterais.

A ESPERANÇA DE CARREIRO
Se antes do pedido de vista Carreiro já havia se posicionado contra a área técnica do TCU, que queria anular a licitação, isso pode
isentá-lo.
MESADA DE R$ 50 MIL
Ricardo Pessoa contou também à Justiça que pagava R$ 50 mil
por mês a Tiago Cedraz para receber “informações privilegiadas”
do TCU.
CUNHA REAGE PARA GARANTIR PRESIDÊNCIA DA CÂMARA
Mesmo confirmado o indiciamento de
Eduardo Cunha (PMDB-RJ) na Lava
Jato, ele continua na presidência da Câmara. O Ministério Público deve indiciá-lo
após a acusação de ter recebido propina
da Petrobras, mas o presidente só pode
ser cassado por deputados, após votação no Conselho de Ética, onde Cunha
tem maioria absoluta, e no Plenário. Outra possibilidade é a renúncia de Cunha.
Ele garantiu que não sai.
CAMINHO DIFÍCIL
Pedido de cassação de mandato, no Conselho de Ética, por quebra de decoro, depende de representação de partido e votação
no plenário.

PROTEGIDOS POR SIGILO
As operações do BNDES com outros governos não passaram pelos órgãos de controle brasileiros (TCU, Ministério Público, etc).
SEM PRERROGATIVA
Obras financiadas pelo BNDES, em sua maioria feitas pela Odebrecht, também não passaram pelos órgãos brasileiros de fiscalização.
ALÔ, PROCURADORIA
Apesar de o MPF investigar o tráfico de influência de Lula na República Dominicana e Cuba, estão na África os contratos mais elevados.
CONTRATOS BILIONÁRIOS
Ainda como presidente, Lula garantiu dinheiro do BNDES à Odebrecht em Angola (R$ 1,6 bilhão) e República Dominicana (R$ 833
milhões).
EMPERRA NEGOCIAÇÃO PELO COMANDO DO DNOCS

Segundo deputados da base aliada, Cunha tem força suficiente
para “segurar” investigações que tramitarem na Corregedoria da
Câmara.

Convênio entre a Prefeitura de Felipe Guerra (RN) e o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs) virou dor de
cabeça no Planalto: uma máquina da autarquia foi usada para perfurar um poço onde mora o secretário municipal do Esporte, Brunno Gurgel, através de acordo entre a prefeitura e o coordenador
do Dnocs, José Eduardo Alves Wanderley, sobrinho do ministro
Henrique Alves (Turismo).

MÃO INVISÍVEL

QUEM MANDA

Cunha acredita que a delação de Júlio Camargo, da Toyo Setal, que o
acusa de ter cobrado propina de US$ 5 milhões, tem “mão do governo”.

Apesar do Dnocs ser do Ministério da Integração, do pepista Gilberto Occhi, lá é Alves quem apita. Até garantiria a boquinha para
o sobrinho.

POR AÍ, NÃO

REPRISE
O presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ) vive situação semelhante a do ex-presidente da Câmara Severino Cavalcanti (PP), que renunciou ao cargo após acusação de recebimento de propina.

AZEDOU
Michel Temer tentou acordo com PP e Alves: a sigla indica a diretoria do Dnocs e Alves a presidência. Agora, o acordo subiu no
telhado.

LADO ‘DO BEM’

VELHO CONHECIDO

A “jogada” de Eduardo Cunha de romper com o governo tem mais
uma motivação: para evitar o “mesmo barco” dos enrolados na
Lava Jato, Cunha pula para o “lado” dos 91% da população que
rejeitam Dilma.

Em janeiro, na Operação Itaretama, a PF deu uma batida na casa
de José Eduardo. A polícia suspeita de desvio em obras do Dnocs.

PEDALA, DILMA

Para parlamentares, a Polícia Federal intensificará em agosto,
após o recesso, o cerco aos políticos enrolados na Operação Lava
Jato. O medo no Congresso é tão grande que alguns deputados
e senadores estão destruindo até arquivos de celulares e computadores.

No Senado, o ministro Nelson Barbosa (Planejamento) e Luís Inácio Adams (AGU) entraram em contradição sobre as “pedaladas
fiscais” de Dilma. Adams disse que nunca incidiu juros nos contratos com a Caixa. Barbosa falou que, apesar da incidência de
juros, não era empréstimo.
ROSE, A PROCURADA
De acordo com dados do Google, três capitais lideram a busca
pelo termo “Rosemary Noronha”: Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. A capital federal é onde há mais buscas pela amiga íntima
de Lula.
P OUCO REPRESENTA
Discursos inflamados do deputado Alessandro Molon (PT) não
mudam seu desempenho pífio em pesquisas para prefeito do Rio.

Eita! E Tudo Mudou!

Era uma família pequena, a nossa: mãe que acabara
de saber que estava grávida de uma suposta filha. Pai,
ao saber do acontecimento, abandonou minha mãe.
Mainha sofria a cada minuto, voltou a morar na casa
de minha vó. As minhas tias faziam muito minha mãe
sofrer, sempre sufocando-a com a seguinte fala:
“-Uma mãe solteira na casa dos pais nunca pode pedir nada a ninguém ...”
E assim, passaram os nove meses, sofrimento, angústia, medo de ter que me doar assim que acabasse
de nascer. Ô mulher forte, fonte de toda a minha luta
porque nunca escondeu sua decisão, se fosse para consumar os desejos da família ela iria morar debaixo da
ponte.
Graças ao Divino Mestre e a determinação de mainha isso nunca aconteceu. Nasci feia, pense numa menina sem graça, desnutrida, sem nenhum fio de cabelo,
nem conseguia chorar; porém nem com meu nascimento minha família não mudou de opinião, a rejeição
perdurou por parte de todos, meu avô só conseguiu
olhar para mim depois de oito dias, mesmo assim só
porque ficara sabendo que eu iria morrer.
Mas com todo meu sofrimento, meus olhinhos nunca pararam de brilhar, sendo a única esperança da minha mãe porque se fosse esperar pela saúde, não podia
criar nenhuma expectativa.
E o tempo foi passando, passando, passando, minha
mãe trabalhando na roça, comprava um monte de vestidinhos, calcinhas bordadinhas e um monte de chupetinhas de todas as cores.
Tive uma infância sem graça, cheia de ressentimento, não podia olhar para meu pai, tinha muito medo
dele, achava, uma das piores criaturas desse mundo,
mas já morava na cidade, na casa da minha bisavó,
já estudava, esse era meu único divertimento, fazendo
todos os dias cópias dos livros didáticos e números.
Aos sete anos aprendi a bordar com uma vizinha
chamada Deré. Oba! Outro divertimento! Já comecei
a ganhar dinheiro, primeiro o caderno, uniforme...
Fantástico!
Resquícios do passado, nunca saíram da minha cabeça, mas tinha um único objetivo que era de estudar
para ser professora. E sempre passava nos primeiros
lugares, mas nunca deixava de escrever os textos dos
livros.
Aos dezoito anos, tomei outra decisão: esquecer o
meu passado, parar de cobrar e ser amiga do meu pai
e sempre tendo convicção de que sempre quero conquistar tudo com meus esforços. Primeiro, o abraço
em meu pai; segundo, também passei a chamá-lo de
painho, realizando um antigo desejo dele.
Logo, logo, terminei o magistério, estava pronta
para realizar o sonho de infância, ser uma professorinha. Sonho realizado com muito sofrimento, mas fui
chamada em Lagarto e Itaporanga D’Ajuda.
E dizer que fomos felizes para sempre seria muito
exagero porque ainda tenho vários projetos para colocar em prática, mas de uma coisa não tenho dúvida de
que coragem e determinação são os meios mais eficazes para conseguir realizar todos os sonhos.

REBORDOSA

SE LULA QUEIMA FILME...
O filme de Lula está tão queimado no Rio de Janeiro que o apoio
dele faria com que qualquer candidato a prefeito perdesse quase metade (49,2%) dos votos, segundo levantamento do Instituto
Paraná.
...DILMA, NEM SE FALA
A mesma pesquisa aponta que o apoio da presidente Dilma Rousseff sepultaria qualquer candidatura à prefeitura carioca: dois terços (66,3%) dos
potenciais votos seriam perdidos após o apoio.

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE

21 de julho / 2015

acesse: www.jm1.com.br

5

No Dia de Minas, governador destaca participação
popular na administração estadual

Pimentel aproveitou a solenidade para fazer um balanço dos primeiros seis meses de
gestão e ressaltou que a marca de seu governo será o diálogo com população

O

governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, afirmou
nesta quinta-feira (16/7),
durante a solenidade do Dia
de Minas, em Mariana, que
nestes primeiros seis meses
de gestão já foi possível
começar a “arrumar a casa
e recuperar décadas de descuido e de descompromisso
com a população” deixados
pela gestão passada. Para
uma plateia de mais de 500
populares, além de autoridades e agraciados, Pimentel
aproveitou o dia em que a capital do Estado é transferida
para Mariana para fazer um
balanço das ações desenvolvidas no primeiro semestre
e mostrar as respostas dadas
aos problemas herdados.
“O objetivo do diagnóstico
que fizemos sobre a situação
que herdamos é apontar
para o futuro, olhando para
o horizonte da nossa Minas
Gerais. Mostrar que as coisas já começaram a mudar.
Com paciência, mas também

com determinação, nosso
governo está arrumando a
casa”, afirmou o governador,
que presidiu a entrega da
Medalha Dia de Minas aos
50 homenageados deste ano.
Entre as dificuldades enfrentadas, o governador citou
o déficit de mais de R$ 7
bilhões no orçamento e as
mais de 700 obras e 2,6 mil
processos de licenciamento
ambientais paralisados. Também foi lembrada a grave
situação das prisões e os
atrasos nos envios de medicamentos para os municípios
mineiros.
Como uma prestação de
contas do que já foi colocado
em prática, Fernando Pimentel destacou o reinício, nesta
semana, de obras que estavam
paralisadas e as propostas
de mudança na legislação
estadual para simplificar os
processos na área ambiental
e na questão tributária.
Outro tema abordado pelo
governador e muito aplaudido pelos presentes foi o acordo celebrado entre o governo
e os profissionais da educação. “Com compreensão de
ambas as partes, assinamos
um acordo histórico com os
servidores da educação, e
estamos começando a pagar
o piso salarial nacional da
categoria, reivindicação justa
que sequer era reconhecida
pelos governos no passado”,
ressaltou. “Nós todos sabemos que, em Minas Gerais,
não haverá educação de
qualidade se os mestres e as
mestras não forem reconhe-

cidos, respeitados e apoiados
em seu trabalho”, completou.
Governo para o povo: A
abertura da praça e da solenidade do Dia de Minas
para a população foi citada
pelo governador como mais
um exemplo da nova forma
de governar Minas Gerais
implementada neste ano.
Pimentel destacou a importância da criação dos Fóruns
Regionais de Governo em 17
regiões do Estado. A cidade
de Mariana integra o Território Metropolitano. Os fóruns

serão espaços públicos para
a população debater as prioridades de sua região – prioridades que farão parte das
políticas de governo.
“Acima de tudo, o que nós
fizemos nesses seis primeiros
meses foi mudar radicalmente a atitude, a postura
e o modelo do governo.
(Os fóruns) são espaços de
participação onde o mineiro
e a mineira irão decidir as

prioridades regionais, compartilhar conosco as decisões
e a construção das políticas
públicas”, explicou. “Como
eu disse e quero repetir aqui
no solo sagrado dos inconfidentes, Minas Gerais não tem
dono, não tem rei, não tem
imperador. Soberano aqui é
o povo de Minas. E agora o
nosso povo governa e constrói o seu próprio destino”,
finalizou.
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Minha Casa Minha Vida em Manhuaçu
aguarda liberação de recursos.
N

a última
semana
do mês de
junho, o Vereador
Maurício Júnior
e o Deputado Federal Renzo Braz
se reuniram com a
Secretária Nacional
da Habitação, Inês
Magalhães, no Ministério das Cidades
(em Brasília), para
tratar sobre a paralisação das obras
do Programa Minha
Casa, Minha Vida
(MCMV) em Manhuaçu.
Desde 2009, Manhuaçu foi contemplada com recursos
federais na ordem de R$ 18
milhões, para construção
de 288 casas populares.
Atualmente, 1500 famílias estão cadastradas no
programa, para o sorteio
destas moradias. Porém,
apenas em 2012 as obras
tiveram início e seis meses
após foram paralisadas.

Durante a reunião, Vereador Maurício Júnior
descreveu o estado atual
do MCMV no município:
“é inaceitável um programa tão importante, de tão
grande alcance social, seguir com indefinição para o
reinício das obras. O povo
de Manhuaçu está prejudi-

cado. E é preciso empenho
de todos, para esse sonho
se tornar realidade. Não
dá pra ficar de braços cruzados e aguardar”, afirmou
o Vereador.
A Secretária Inês Magalhães solicitou que seja
feito o levantamento de
informações adicionais

junto à Superintendência da Caixa Econômica
Federal em Governador
Valadares, para que se
possa determinar o novo
chamamento público para
as 288 unidades iniciais
para que nova empresa seja
selecionada e obra tenha
andamento.

Além disso, Maurício Júnior pleiteou recursos para
construção de unidades
adicionais ao programa.
Inês Magalhães esclareceu
que é preciso aguardar o
lançamento da nova etapa
do MCMV, pelo Ministério
das Cidades.
O Deputado Federal

Renzo Braz reiterou seu
compromisso com Manhuaçu: “Não medirei
esforços para que esta
obra seja reiniciada. Vou
me empenhar cada vez
mais junto ao Governo
Federal para a liberação
dos recursos”, finalizou
Renzo Braz

Luisburgo: Educação realiza capacitação para professores

Secretária M. de Educação, Cristina Hubner, e o Instrutor do
SENAR, Professor Luiz Roberto Menezes.

P

rofessores da rede
municipal de ensino de Luisburgo
participaram de especial
capacitação nesta Quarta-feira, 15, na EM Manoel Francisco de Souza.
A iniciativa realizada
pela Adm. 2013/2016,
por meio da Secretaria
M. de Educação, junta-

mente com o Sindicato
dos Produtores Rurais
de Manhuaçu e SENAR
(Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural),
evidenciou o Programa
Esporte na Escola – que
destaca as vantagens de
estimular o movimento
físico e a interação social
como ferramentas para se

obter melhor concentração em sala de aula.
O curso foi ministrado
pelo instrutor do SENAR, Professor Luiz
Roberto Menezes, do Rio
de Janeiro.
A Secretária M. de
Educação, Cristina
Hubner, pontuou que
a palestra foi positiva,
apresentando meios para
que o professor alcance
mais aproximação com
os alunos, gerando maior
aproveitamento daquilo
que é ensinado em sala
de aula. “Hoje, falou-se
sobre o esporte na escola,
mas, de forma diferente
daquela a que estamos
habituados. Não é o esporte como Educação
Física, em espaço aberto,
mas, na própria sala de
aula, com atividades e
brincadeiras que levam
a criança a compreender
melhor aquilo que ela
precisa aprender, possibilitando o entendimento
de que o conhecimento
adquirido é capaz de
transformar vidas”, avaliou Cristina.
Nova Secretária: Engajada em movimentos

A capacitação reuniu professores da rede municipal de ensino e evidenciou a importância do
movimento físico e interatividade em sala de aula.

culturais, sociais e religiosos de Luisburgo, a
nova Secretária Municipal de Educação, Cristina
Hubner, reside no município desde a adolescência. Acadêmica do curso
superior de Psicologia,
Cristina é conhecida por
diversas atividades no
campo do desenvolvimento social, entre elas:
a ativa colaboração para
a formação da ASCOAS
(Associação Comunitária Agrícola dos Suíços)
– sendo inclusive presidente por quatro anos;
Membro dos Conselhos

Municipais de Turismo,
Cultura e do Patrimônio
Artístico e Cultural desde
2013, além do trabalho
atual como Coordenadora
da Comunidade Católica
São Luiz Gonzaga. “Recentemente fui convidada
a assumir a Secretaria
Municipal de Educação,
Aceitei o convite como
um grande desafio que vamos vencer juntos, pois, o
setor de Educação é composto por um grande time
de profissionais competentes e capacitados para
desempenhar da melhor
forma suas funções, desde

o auxiliar de serviços gerais, motoristas, serventes
escolares, professores,
pedagogas e escriturárias
ao auxiliares administrativos, todos juntos em
prol de um mesmo objetivo, servir bem. Assim, o
sucesso de cada um refletirá a todos em forma de
boas ações. Quero fazer
parte deste time, e, com
grande orgulho participar
deste sucesso. Que Deus
nos abençoe, nos oriente e
nos proteja. Amém”, ponderou a nova Secretária.
(Ass. de Comunicação – Adm. 2013/2016)
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Servidores da Saúde tomam posse em Luisburgo

S

Os novos servidores públicos participaram do ato de Posse, e, durante toda a semana, de capacitações realizadas na UBS do centro.

ervidores aprovados no processo seletivo para o setor de Saúde participaram
do Ato solene de Posse, realizado na
Prefeitura, com a presença do Prefeito José
Carlos Pereira e do Vice-prefeito Geraldo
Rhodes, além de membros do secretariado
municipal.
O Prefeito José Carlos Pereira ressaltou o
compromisso assumido pela Administração
Municipal junto à população em conduzir
o governo com transparência e seriedade.
Neste contexto, José Carlos evidenciou as
exigências da Legislação Federal quanto
à realização de concursos públicos para
a contratação de servidores. O Prefeito
mencionou também as conquistas da Adm.
2013/2016 para o setor da Saúde como a
recente ampliação da UBS do centro - com
a construção de cinco novas salas-, a aquisição de três novos carros, além de motos
para o combate às endemias, entre outras
inovações.
Durante toda esta semana, os novos
servidores participaram de capacitações,
ministradas na sala de reuniões do posto de
Saúde. Este treinamento foi consolidado
com a 1ª Plenária de Saúde, realizada na
tarde desta Sexta-feira, no salão nobre da
EM Manoel Francisco de Souza.
A relação dos servidores aprovados está
disponível no site da Prefeitura (www.luisburgo.mg.gov.br).
(Ass. de Comunicação – Adm. 2013/2016)

Polícia Militar publica edital de
Prefeito Nailton Heringer
homologa concurso da Prefeitura concurso para soldados no interior

O

prefeito Nailton
Heringer homologou nesta quinta-feira, 16, o Concurso
Público da Prefeitura
de Manhuaçu, realizado
no primeiro semestre de
2015. O governo já estuda,
conforme explicou o secretário de Administração,
João Batista Hott, a convocação dos classificados,
que ocorrerá conforme a
demanda de cada setor.
“É importante que os
classificados estejam atentos. A convocação será por
meio do Diário Oficial,
pelas mídias da prefeitura e também por correspondência” – ressalta o
secretário ao esclarecer
que as convocações devem ocorrer já a partir do
próximo mês. “Se por um
acaso algum classificado

São 1.590 vagas para novos policiais atuarem em
diversas regiões do estado. Este é o primeiro concurso a
exigir ensino superior dos candidatos

A
Prefeito Nailton Heringer, ao lado do secretário João Batista
Hott, homologou hoje, 16, o Concurso Público

tiver mudado de endereço, ele deve atualizar seu
cadastro junto ao setor
de Recursos Humanos da
prefeitura” – diz.
Mais de sete mil candidatos concorreram às 473
vagas nos diversos cargos
no Concurso Público da
Prefeitura de Manhuaçu,
que transcorreu dentro
da normalidade em todas

as etapas. O Decreto de
Homologação está disponível na aba “Downloads”
do site do Governo de
Manhuaçu. Acesse o link
http://goo.gl/C5ijU2 e,
à direita do seu visor, vá
à categoria “Concurso
Público Prefeitura 2015”.
Secretaria de Comunicação Social de
Manhuaçu

Polícia Militar publicou no Diário Oficial a abertura de mais
um concurso para o ingresso de
novos soldados à corporação. São 1.590
vagas, sendo 1.431 para homens e 159
para mulheres. Os candidatos precisam
ter entre 18 e 29 anos e serem formado
em qualquer curso de ensino superior. O
salário base é de R$ 3mil. Todos os aprovados serão designados para municípios
do interior de Minas Gerais.
As inscrições devem ser feitas somente pela internet, no site www.pmmg.
mg.gov.br/crs,entre os dias 10/9 e 13/10.
O valor da taxa de inscrição é de R$
122,95. O candidato pode escolher em
qual das 13 Regiões de Polícia Militar
com vagas abertas ele pretende ingressar.
No total, são 18 no estado.
O processo seletivo será desenvolvido
em quatro fases: prova de conhecimentos, exame de saúde, teste físico e

avaliação psicológica e toxicológica.
Os interessados devem acompanhar os
locais e horários de cada fase pelo portal
da Polícia Militar. Uma vez aprovado, o
candidato passará pelo curso de formação
de soldados. São nove meses de preparação até que o praça esteja pronto para
atuar nas ruas. A expectativa do Governo
é de que os novos militares comecem a
trabalhar em abril de 2017.
Recomposição da tropa: Este é o segundo concurso anunciado pelo Estado
para o aumento do efetivo da Polícia
Militar só neste ano. O primeiro, divulgado em maio, abriu 1,4 mil vagas, totalizando 3 mil em 2015, até o momento.
A recomposição da tropa faz parte do
compromisso do Governo de Minas
Gerais com a segurança dos mineiros. A
meta é atingir 50 mil militares até 2018.
Hoje o efetivo é 40 mil e, já considerando
estes dois concursos, alcançará 43 mil.
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CANTINHO DE FÉ
por

Citações
Citações
Sábias
Sábias
A força não provém
da capacidade física
e sim de uma vontade
indomável.
Mahatma Gandhi
As religiões são
caminhos diferentes
convergindo para o
mesmo ponto. Que
importância faz se seguimos por caminhos
diferentes, desde que
alcancemos o mesmo
objetivo?
Mahatma Gandhi
O fraco jamais perdoa: o perdão é uma
das características do
forte.
Mahatma Gandhi
É mais fácil obter o
que se deseja com um
sorriso do que à ponta
da espada.
William
Shakespeare
A vida é uma peça de
teatro que não permite ensaios. Por isso,
cante, chore, dance, ria
e viva intensamente,
antes que a cortina se
feche e a peça termine
sem aplausos.
Charles Chaplin
Apressa-te a viver bem
e pensa que cada dia é,
por si só, uma vida.
Sêneca
O próprio viver é morrer, porque não temos
um dia a mais na nossa
vida que não tenhamos,
nisso, um dia a menos
nela.
Fernando Pessoa
Só há duas maneiras
de viver a vida: a primeira é vivê-la como
se os milagres não
existissem. A segunda
é vivê-la como se tudo
fosse milagre.
Albert Einstein
O saber se aprende
com os mestres. A
sabedoria, só com o
corriqueiro da vida.
Cora Coralina

Novidades sobre o sono
Novas pesquisas revelam o que o período
da noite representa para a saúde
Sono e aprendizado
Muitas pessoas ficam acordadas até tarde
antes de uma prova ou de um evento importante. Mas há cada vez mais evidências
de que o sono faz parte do processo de armazenamento de novas informações. Dois
especialistas em sono americanos que examinaram a questão recentemente na revista
Nature Neuroscience chamaram o processo
de organização e codificação que ocorre no
cérebro de “triagem de memória dependente do sono”. É claro que a maior parte do
aprendizado acontece quando estamos acordados, mas alguns tipos de processamento
da memória só podem ocorrer quando estamos dormindo.

Europa, perde-se pelo menos um milhão de
anos de vida saudável por causa do barulho.”
Sono e álcool
É comum as pessoas acharem que um
drinque antes de dormir ajuda a dar sono. Os
pesquisadores do Centro do Sono de Londres, no Reino Unido, revisaram 38 experiências envolvendo álcool e sono com mais
de 500 pessoas nas últimas cinco décadas e
constataram que, de fato, um drinque pode
dar sono, mas este não é tão duradouro e
restaurador quanto o que se obtém quando
se vai dormir sóbrio.
Não tem prova amanhã e mora num bairro silencioso? Invente uma desculpa para ir
para a cama mais cedo – e terá um bom dia
amanhã.
Por Beth Weinhouse

Sono e barulho
Não é novidade que um dos fatores que mais influenciam o sono é o
barulho. Mas os tipos de barulho que
afetam o sono nem sempre são tão óbvios quanto os cachorros ou os filhos
adolescentes do vizinho.
O barulho – na maioria dos casos,
o barulho do trânsito – só fica atrás da
poluição do ar como fator ambiental
que afeta negativamente a saúde, de
acordo com um relatório recente da
Organização Mundial da Saúde e do
Centro de Pesquisa Conjunta da Comissão Europeia. A publicação de 2011
concluiu: “Na população urbana da

Bolo cremoso de abacaxi da Mah
Ingredientes: Massa pronta para bolo
sabor abacaxi, 1 abacaxi Inteiro, 1 lata de leite
condensado, 1 caixa de creme de leite, 150 ml
de água, 1 pacote de suco de abacaxi (de preferência TANG), 5 colheres de açúcar
Modo de Preparo: Faça o bolo de
acordo com as instruções da massa pronta
Melado de abacaxi: Corte o abacaxi em rodelas finas (5 delas guarde para enfeitar o bolo,
as que sobrarem corte coloque no liquidificador
junto com a água e bata, depois em uma panela
já aquecida coloque o açucar e faça uma calda
de caramelo depois coloque o suco que você
bateu no liquidificador e mexa ate que tudo se
misture, deixe ferver depois coloque para esfriar
Creme de abacaxi: No liquidificador colo-

que o leite condensado, o creme
de leite e o pó do
suco de abacaxi,
bata tudo e coloque na geladeira
Após o bolo
ter esfriado corte
no meio e molhe
com o melado
que você fez, mas não coloque muito para não
encharcar o bolo, depois coloque metade do creme
e cubra todo o meio do bolo, depois coloque a
outra parte do bolo por cima e molhe também com
o melado, cubra o bolo inteiro com o creme e para
decorar coloque as cinco fatias que você separou
Deixe na geladeira por uma hora e sirva

Pr. João Soares
da Fonseca
jsfonseca@pibrj.org.br

Dia do Amigo

Há alguns anos, numa pequena fazenda no Estado de
Ohio, Estados Unidos, uma jovem esposa aguardava seu
marido chegar do trabalho. Normalmente, ele chegava
às 17h30, mas nesse dia não chegou.
Linda ligou para o trabalho; disseram que ele havia
saído na hora de sempre. Deu 18h30, nada. Às 19h30, ela
pôs os dois filhinhos para dormir. 20h30, 21h30... nada.
Então, ela ligou para a polícia. Às 23h30, o delegado
bateu em sua porta. O marido de Linda havia sido localizado em um celeiro próximo. Havia cometido suicídio.
Em estado de choque, Linda mal conseguiu caminhar
nas semanas seguintes, paralisada pela agudeza do golpe.
Um dia, levou o maior susto: Scott, o filho mais velho,
também desaparecera.
Sentindo muito a falta do pai, o menino correu, chorando, para a casa do avô paterno. Todo mundo, especialmente um menino órfão de pai, com cinco anos de
idade, precisa de um ombro onde possa chorar.
Linda decidiu mudar-se para perto de seus pais em
Idaho. No dia em que viajaram, o menino chorou muito.
Ele não queria ficar longe do seu avô-amigo. E Idaho
era muito longe.
Semanas depois, já em Idaho, o menino sumiu de novo.
A mãe chamou os vizinhos, que chamaram a polícia. Um
helicóptero da polícia localizou o menino caminhando
por uma ferrovia abandonada.
“Eu não estou perdido”, disse ele aos policiais. “Eu
sei muito bem para onde estou indo. Estou indo ver o
meu avô”.
Sem dúvida, aquele menino não estava perdido.
Apenas não conseguia resistir aos apelos do próprio
coração. Queria estar perto de quem o compreendia,
que o ajudava a superar a sua crise. Seu avô paterno era
seu melhor amigo.
Todos precisamos de um amigo assim.
No Brasil, celebra-se o Dia do Amigo a 20 de julho.
A ONU sugere o dia 30. Não importa. Basta saber que
o amigo “ama em todo tempo” (Pv 17.17). Se você
tem muitos amigos, parabéns! Se não, conheça Jesus.
A amizade dele não termina com a morte. Ele é amigo
para sempre.
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Carro despenca de 5 metros de altura, cai em rodovia e mata motorista

Homem de 43 anos é
acusado de estuprar garoto
MANHUAÇU (MG) - Os
pais de um menino de 12
anos procuraram a PM para
denunciar um homem de 43
anos de violência sexual.
A ocorrência foi registrada
na quinta-feira, 15/07, em
Santa Quitéria, zona rural de
Santana do Manhuaçu.
Segundo os pais, há a desconfiança de que o homem
esteja mantendo relações
sexuais com o filho, pois o
menino tem aparecido com
roupas rasgadas e reclamando de dores. Ainda segundo
os pais, o suspeito ronda a
casa com frequência procurando informações de quan-

do o casal sairá para lavoura
e se garoto fica sozinho.
Na quarta-feira, os pais
pediram o filho para fazer alguns serviços na propriedade
e notaram quando o acusado
o acompanhou até uma mata.
Depois saíram juntos. Perguntado sobre a roupa que
estava em sua mão, o homem
disse que era do menino. O
menino confirmou para os
policiais que manteve relações sexuais com o homem.
O acusado negou a violência
sexual, sendo levado para a
delegacia de polícia.
Luiz Nascimento, do
Manhuaçu News

mil reais de um cafeicultor
no córrego Santa Catarina,
na zona rural de Dom Corrêa, em Manhuaçu, por volta
de 15 horas de sexta-feira,
17/07.
O cafeicultor contou aos
policiais que veio a Manhuaçu, sacou dez mil reais para
completar o montante do
pagamento dos lavradores da
colheita de café. Ao retornar
para a fazenda, foi surpreendido por dois indivíduos
encapuzados e armados com
revólver.
Os bandidos anunciaram
o assalto, atiraram três vezes no chão e começaram a
chutar e agredir o agricultor.
Sob ameaças de morte e temendo pelos familiares, ele
entregou 24 mil reais que

de crédito.
Após o roubo, pegaram
o carro do cafeicultor, um
Polo, placa HMT 4894, e fugiram em direção às BR-116.
Os autores eram jovens,
com cor da pele parda, porte físico magro e estatura
mediana. Usaram revólveres pequenos e niquelados.
Chegaram a pé e acessaram o
interior da propriedade após
pularem o alambrado que
cerca a sede.
Com base nas informações, a Polícia Militar realizou cerco e bloqueio com
as frações vizinhas e rastreamento pelas principais rotas
de fuga, todavia não conseguiram localizar os autores e
o veículo roubado.
Carlos Henrique Cruz

CARATINGA (MG) - O
motorista de uma caminhonete Ford F-1000, placas de
Caratinga, morreu na sexta-feira (17/07), após o veículo
em que ele estava despencar
de uma altura de cerca de
cinco metros e cair sobre a
BR-116. O acidente ocorreu
próximo à UAI (Unidade de
Atendimento Integrado).
O Corpo de Bombeiros
Militar foi acionado, mas
ao chegar ao local, Paulo
Roberto Ferreira, de 63 anos,
conhecido pelo apelido de
“Rochedo do Ferro Velho”,
já estava sem vida.
Segundo uma testemunha,
a vítima saiu de uma garagem

Mulher
Bandidos levam 24 mil reais conta que foi
de cafeicultor de Manhuaçu sequestrada
e estuprada
MANHUAÇU (MG) - estavam na propriedade, bem
Dois bandidos roubaram 24 como documentos e cartões

Jovem de 17 anos morre
PONTE NOVA (MG)
- Um jovem de 17 anos
morreu em Ponte Nova, na
noite de quarta-feira, 15/07.
A suspeita é overdose de
drogas.
O garoto foi encontrado
caído na rua. Ele foi socorrido para o hospital Arnaldo

Gavazza Filho, mas não
adiantou. Já estava morto.
No bolso, a PM encontrou
nove buchas de maconha. A
mãe contou que o menino
era usuário de drogas e a
suspeita é que ele tenha
morrido de overdose.
Carlos Henrique Cruz

MANHUAÇU (MG) Uma mulher de 26 anos
acionou a Polícia Militar
informando que foi sequestrada e estuprada na noite da
quarta-feira, 15/07.
Segundo a mulher, quando fazia caminhada pela
BR-262, foi surpreendida
por um veículo que parou
a sua frente. Dois homens
usando capuz desceram e
a agarraram, taparam sua
boca e a colocaram dentro
do carro, saindo sentido
Realeza. Ainda segundo a
vítima, o carro foi parado
em local desconhecido onde
foi estuprada.
Após o crime, a mulher
disse que os estupradores
tomaram seu telefone celular, tendo a deixado na
BR-262, na região do Bairro
Nossa Senhora Aparecida,
em frente ao Cemitério Municipal, momento em que
fez contato com a polícia.
Informações sobre possíveis suspeitos foram passadas para a PM. A mulher
foi conduzida para a UPA
para exames e liberada em
seguida.
Luiz Nascimento, do
Manhuaçu News

e manobrava a caminhonete na Avenida Presidente
Tancredo Neves, quando se
acidentou. Após o ocorrido,
o homem chegou a sair do
interior do veículo, andou

alguns passos e caiu sobre
a pista.
O local foi isolado pelo
Corpo de Bombeiros até a
chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da perícia

da Polícia Civil.
As causas do acidente e
morte do condutor serão
investigadas.
TV Super Canal Caratinga

Segundo registro policial
um homem de 27 anos residente no distrito de Vilanova foi preso na noite de
segunda-feira(13/07) por
envolvimento com uma
menina de apenas 10 anos
de idade.
A mãe da criança relatou a
PM que tomou conhecimento através de populares que
sua filha uma menor com
apenas 10 anos de idade,
estaria tendo um relacionamento com um rapaz maior
de idade.

A mãe assim que tomou
conhecimento dos fatos
questionou a filha o que teria
acontecido, sendo informada
por ela que teria ficado com
um rapaz do distrito e que
eles teriam trocado algumas
carícias, ocasião em que o
rapaz, além de beijá-la e
acariciá-la teria lhe dado
alguns chupões no pescoço.
Diante dos fatos a Polícia
Militar realizou rastreamento pelas ruas do Distrito
de Vila Nova e o suspeito
foi localizado e preso, já a

menor foi encaminhada até
a UPA(Unidade de Pronto
Atendimento) onde foi atendida pelo medico de plantão
que constatou 02 (duas) lesões provenientes de chupões
no lado esquerdo do pescoço
da criança.
Vale ressaltar que qualquer
carícia ou contato seja ele
com ou sem o consentimento da criança ou menor
é considerado " Estupro de
Vulnerável"
Acesse nosso parceiro –
Portal Vila Nova

Homem de 27 anos é preso após se
relacionar com menor de 10 anos
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ENTRETENIMENTO
CAÇA-PALAVRAS

ÁRIES – DE 21/3 A 20/4: Acontecimentos inesperados podem testar a flexibilidade para mudanças,
sobretudo em questões familiares. O desejo por mais
independência e autonomia podem interferir no humor:
seja mais paciente e evite ansiedade. Sua maneira de ver determinadas
situações da vida está mudando.
BENS E FINANÇAS: a intuição está a toda neste período. Alguns
investimentos lhe atraem e você está estimulada a tomar iniciativas em
áreas diferentes das usuais. Se resolver desenvolver atividade na área da
capacitação ou aperfeiçoamento é um bom caminho para outras novidades
e para obter bons resultados no futuro.

Parentes
Um casal vinha por uma estrada do interior, sem dizer uma palavra. Uma discussão anterior havia levado a uma briga,
e nenhum dos dois queria dar o braço a
torcer.
Ao passar por uma fazenda em que havia mulas e porcos, o marido perguntou,
sarcástico:
- Parentes seus?
- Sim, respondeu ela. Cunhados e sogra.

TOURO – DE 21/4 A 20/5: Inspiração e oportunidades podem fazer
surgir novos rumos para solucionar pendências. Seu poder de comunicação ganha se você souber falar o que pensa na hora certa de convencer
quem precisa. Não se esqueça de usar sua boa experiência em diálogos.
BENS E FINANÇAS: as oportunidades continuam a aparecer, mas é
bom aprender a ler as entrelinhas de uma conversa e a entender bem as
leis do mercado. Muitas vezes é melhor ser flexível para obter resultados
imediatos para renegociar dívidas.

O doido

GÊMEOS – DE 21/5 A 20/6: O período está bem interessante para
consertar o que for necessário. Equilibrar as áreas que precisam fluir
pode ser uma solução, porém saiba que é possível colocar ponto final
em um ou mais planos.
BENS E FINANÇAS: uma coisa é desenvolver planos de investimentos
com uma finalidade bem gerenciada. Outra coisa é deixar o emocional
tomar conta da situação e trazer dificuldades ao fazer uma boa leitura da
realidade antes de uma aplicação ou compra e venda de um bem. Você
está no meio desse “tiroteio”.

O pneu do carro do Manuel fura diante
de um hospício. Ele desce e tira as porcas
da roda, mas elas escorregam para dentro
de um bueiro. Um dos internos assiste a
cena do lado de dentro das grades do manicômio e aconselha ao Manuel:
- Tire uma porca de cada uma das três
rodas para segurar a que ficou solta, até
chegar a um posto.
- Fenomenal! Muito boa ideia. Obrigado! Olhe, eu nem sei por que tu estás aí
dentro.
- Eu estou aqui porque sou doido, não
porque sou burro!

CÂNCER – DE 21/6 A 22/7: O Sol brinda os cancerianos e proporciona
bons momentos de inspiração para tocar os planos, na maioria das vezes,
diante das oportunidades criadas por você. Aproveite o pique e a energia
e sintonize no campo positivo para obter melhores resultados.
BENS E FINANÇAS: há maior disposição para desenvolver tarefas
e trabalhar melhor com equipes. Seu discurso talvez até incomode um
pouco, mas ser democrático é também ouvir para ter o reconhecimento
posteriormente. Cuidado com as decisões importantes se não tiver certeza
de os resultados.
LEÃO – DE 23/7 A 22/8: Algumas dificuldades estão mexendo com o
humor e atraindo, talvez, problemas inesperados que podem te fazer tomar
atitudes radicais. Então nesse momento é bom parar para refletir, respirar
e pensar em alternativas. A boa notícia é que as alternativas estão à sua
frente, basta ter calma e paciência para ler a realidade.
BENS E FINANÇAS: ao mesmo tempo em que o lado emocional provoca atitudes diante de colegas de trabalho e clientes, o diálogo pode
trazer boas oportunidades para atrair investimentos e quem sabe iniciar
uma nova parceria comercial?

De loira para loira
A loira não conseguia passar no teste
para nenhum emprego. Resolveu tomar
uma atitude extrema para ganhar dinheiro:
- Vou sequestrar uma criança!
- pensou! Com o dinheiro do resgate eu
resolvo a minha vida... Ela encaminhou-se para um playground, num bairro de
luxo, viu um menino muito bem vestido,
puxou-o para trás da moita e foi logo escrevendo o bilhete: ‘Querida mãe isto é
um sequestro. Estou com seu filho. Favor
deixar o resgate de R$10.000,00, amanhã,
ao meio-dia, atrás da árvore do parquinho.
Ass: Loira sequestradora
“Então ela pegou o bilhete, dobrou- o e
colocou no bolso da jaqueta do menino,
dizendo:
- Agora vai lá e entrega esse bilhete para
a sua mãe.
No dia seguinte, a loira vai até o local
combinado. Encontra uma bolsa. Ela abre,
encontra R$10.000,00 em dinheiro e um bilhete junto,dizendo: “Está aí o resgate que
você pe diu. Só não me conformo como
uma loira pôde fazer isso com outra...”

sete erros

VIRGEM – DE 23/8 A 22/9: Estar disposta a estabelecer o diálogo,
mesmo com aqueles que não comungam das mesmas ideias pode ser
uma ótima oportunidade de crescimento. Saiba fazer críticas sem ferir
para receber também outras que podem contribuir fortemente com sua
experiência e sabedoria.
BENS E FINANÇAS: não dá para controlar tudo e nem todos. É preciso
estar disposta para diálogos produtivos que nem sempre quem ganha é
o vencedor, mas aquele que sabe aprender com a diversidade de ideias
e com as diferenças. Isso tudo pode interferir no trabalho e em possíveis
negociações ou investimentos.
LIBRA – DE 23/9 A 22/10: Estabelecer novos campos de atuação a
partir dos amigos, digamos conhecidos, poderá ser muito positivo neste
período, até mesmo porque a influência de Urano poderá garantir maior
autonomia e criatividade para conseguir objetivos imediatos e mediatos.
BENS E FINANÇAS: aproveite sua popularidade para ampliar planos e
ações diante do mercado ou campo de atuação profissional. É certa sua
influência no setor de trabalho, mas cuidado com as oposições que podem
travar situações financeiras e forçar decisões precipitadas.
ESCORPIÃO – DE 23/10 A 21/11: Se acontecer dificuldades no campo profissional, sua criatividade pode ser fundamental para sanar tais
problemas contornando-os de forma peculiar, mas com a certeza de que
pode sempre dar a volta por cima e num futuro próximo ser reconhecido.
Isso vale aos estudantes
BENS E FINANÇAS: tudo depende de você para colher os frutos de
seu trabalho. Pode ter certeza que reconhecimento por bons feitos, você
tem. O mais importante é que há intenção de ampliar o campo de atuação
e o mundo pode lhe dar muita coisa.

Advogado e o Tatu...
O advogado tava viajando de carro pela
BR, um tatu foi atravessar na frente do
carro e o motorista parou e pegou o tatu.
Colocou no porta malas e seguiu viagem.
Lá na frente uma blitz da federal parou ele.
Pediram os documentos, pediram pra ele
descer do carro e abrir o porta malas.
Lá dentro o policial viu o tatu e falou:
cara vc é louco. Esse animal é selvagem,
isso vai te dar cadeia. Se eu chamar a policia ambiental vc tá frito.
O advogado disse: bem capaz, esse tatu
é meu. De estimação. Tá comigo desde
novinho. Se vc soltar ele no chão eu dou
dois assobios e ele volta do meu lado. Ele
é treinado.
O policial falou: duvido.
Então solta ele pra vc ver, disse o advogado.
O policial pegou o tatu, soltou no chão e
o tatu correu pro mato.
O policial falou pro advogado: agora
chama o tatu de volta.
O advogado disse: que tatu?

HORÓSCOPO
Astrológica por Claudia Vannini

SAGITÁRIO – DE 22/11 A 21/11: Algumas respostas para dúvidas podem vir a partir de suas divagações e pensamentos sobre os mais diversos
assuntos. A intuição está forte e poderá ajudar. Mas uma das dicas do
momento é tentar, se for possível, espairecer e curtir com a família uma
boa viagem ou retiro para contato com a natureza.
BENS E FINANÇAS: não deixe para trás resoluções financeiras que
poderiam ser facilmente resolvidas neste período. O momento é de apertar
um pouco o freio e não dispersar com ideias mirabolantes ou confusas.
Heranças podem ser discutidas.
CAPRICÓRNIO – DE 22/12 A 20/1: O período traz dúvidas e situações
difíceis para quem é casado ou tem sócios. É preciso saber lidar com as
diferenças de ideias para conduzir os planos de forma prudente. Muitas vezes é bom estar disposta a ouvir críticas, sobretudo a partir de mudanças.
BENS E FINANÇAS: controle com um pouco mais de rigor as finanças.
Evite precipitações na hora de fechar um contrato, principalmente se as
dívidas ou compromissos forem do passado e não tenha havido qualquer
estratégia para sanar a questão.

CURIOSIDADES
“Minicam” – É uma câmera de vídeo
portátil, de pequeno peso, contendo sua
própria unidade de alimentação de gravação (videocassete). Desenvolvida nos anos
60, tornou-se a principal ferramenta da televisão jornalística. A minicam possibilitou
aos repórteres fazer a cobertura jornalística
em localizações remotas, transmitindo os
sinais de vídeo para a estação principal através de uma unidade móvel equipada com
um transmissor de micro-ondas. Hoje em
dia o aparelho tornou-se popular.
Celofane – Celofane é a celulose regenerada. Esse tipo de papel começou a ser
produzido comercialmente em 1920, re-

volucionando o mercado de embalagens,
devido à sua transparência. Ainda hoje é
utilizada para esse fim, embora muito sensível à umidade.
Cartão de crédito – O uso do cartão
de crédito surgiu nos Estados Unidos, em
1920. O primeiro cartão de crédito que podia ser utilizado em vários estabelecimentos comerciais foi introduzido pelo Diner’s
Club, em 1950.
Trator – Dentre as centenas de máquinas
movidas por motor de combustão interna, o
trator foi o principal responsável pela mecanização da produção agrícola em larga
escala nos países industrializados.

AQUÁRIO – DE 21/1 A 19/2: Sem ordem ou equilíbrio para fazer engrenar algo importante para o coletivo no trabalho, pode ser um grande
desperdício. Questões do passado podem voltar e provocar reações para
sua própria avaliação.
BENS E FINANÇAS: a intuição e a disposição estão fortes para dar
prosseguimento em ações no trabalho e que trarão bons rendimentos ou
projeção aonde quer que seja. É bom não descuidar das questões legais
relacionadas ao setor contábil ou pagamentos de tributos.
PEIXES – DE 20/2 A 20/3: Com o Sol em Câncer, inevitavelmente a
criatividade e a alegria de estar entre amigos e pessoas de seu convívio
poderá ocasionar bons momentos. Seu carisma e determinação cativam
as pessoas e facilitam a obtenção de bons resultados no trabalho e na
vida pessoal.
BENS E FINANÇAS: atividades que estejam relacionadas ao divertimento, shows e artes são possibilidades reais para conseguir lucrar.
Procure agir com prudência com as finanças e evite desperdícios. Evite
se precipitar diante de escolhas.
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Vídeo íntimo de atriz de
‘Pé na Cova’ vaza na web
Laura Keller, a Luiziane da série ’Pé na
Cova’, teve um vídeo íntimo em que aparece na cama com outra mulher, vestindo
uma meia-calça 7/8, salto alto e chicote na
mão, divulgado na internet contra a sua
vontade. No vídeo, ouve-se ao fundo a
voz do homem que está gravando a ação e
dando as instruções: “Pega ela e beija bem gostoso”.
A atriz confirmou a veracidade do vídeo por meio de sua assessoria de imprensa e lamentou o ocorrido. “Infelizmente sou mais uma
vítima da invasão de privacidade que sofremos atualmente. Minha
intimidade diz respeito apenas a mim e a meu marido. Estamos investigando e espero que a lei ‘Carolina Dieckmann’, que torna crime
a invasão de aparelhos eletrônicos, possa nos ajudar”, disse ela.
Laura Keller também confirmou, em entrevista ao ‘Ego’, que homem que gravou o vídeo é seu marido, Jorge Souza. “Sou contra
rótulos… Gosto de pessoas: homem ou mulher. Estava na minha
casa, com meu marido, na minha intimidade. Ninguém melhor do
que eu para realizar as fantasias do meu marido. Sou bem casada e
ele está ao meu lado nessa parada. O problema não é o que eu estava
fazendo, mas a violação da minha intimidade”, disse ela.

Família de Cristiano Araújo entra na
Justiça com ação de danos morais contra
Zeca Camargo
A família do cantor sertanejo Cristiano Araújo - morto em um acidente no final de junho
- entrou com uma ação de danos morais contra
o apresentador da Globo,Zeca Camargo. O jornalista criticou os excessos na cobertura da TV
e a comoção exagerada por conta do acidente
que vitimou o cantor em uma crônica durante o
‘Jornal das 10’, da Globo News.
A ação da família de Cristiano Araújo foi
protocolada nesta quinta-feira (16). A advogada Lorena Mendonça, que representa empresa
Cristiano Araújo Produções, disse ao jornal goiano ‘O Hoje’ que a
intenção do processo pedagógica. “Caso a família ganhe a ação, o
valor será revertido para alguma instituição”, explicou ela.
Zeca Camargo já pediu desculpas duas vezes - uma pelas críticas
feitas na crônica polêmica e outra por ter errado o nome do cantor após de ter sido muito críticado pelos fãs do cantor nas redes sociais.

Márcio Garcia pode desbancar Regina Casé na Globo
Após recusar uma proposta da Record para
comandar a nova temporada do reality show
“A Fazenda”, o ator Márcio Garcia, 45, já tem
novos projetos naGlobo.
Segundo informações do site “Notícias da
TV”, a emissora ofereceu para o artista um
programa para adolescentes a partir de 2016, provavelmente aos
domingos, no lugar do “Esquenta”, de Regina Casé, 61. O projeto
está sendo desenvolvido pelo diretor Ricardo Waddington, 54, e o
formato ainda é mantido em sigilo.
Caso a atração não vingue aos domingos, um plano B seria Márcio ocupar as tardes de sábado, depois do “Jornal Hoje” ou do “Estrelas”. Mas a possibilidade de ocupar o horário do “Esquenta” é a
mais forte já que o programa de Regina não tem desempenho satisfatório em São Paulo, principal mercado publicitário do país.

Fica pronta música em
homenagem a Cristiano
Acaba de sair do forno a música feita
por amigos sertanejos em homenagem
aCristiano Araújo, que o Yahoo! publicou
em primeira mão no dia 30 de junho. A canção foi batizada de “Amo
Até no Ceú” e traz astros do gênero musical soltando a voz num
tributo póstumo ao cantor, morto no dia 24 de junho num acidente
de carro em Goiás aos 29 anos e no auge do sucesso. Lucas Lucco,
Gusttavo Lima, Israel Novaes e Gabriel Gava são alguns dos que
participaram da bela e merecida homenagem a Cristiano. Luan Santana também estaria no projeto, mas não conseguiu gravar por conta
da agenda lotada de shows.

Promessa do funk carioca, Lenny Lee já foi
costureira na Globo
Anitta, Ludmilla, Lexa e Valesca Popozuda que se cuidem. Tem

novidade no mundo do funk melody carioca
e ela atende pelo nome de Lenny Lee. Aos
37 anos, a cantora é a promessa da vez no
ritmo e já começa a ganhar as paradas com
a música “10 Segundos”, cujo videoclipe com direito a muita ostentação, como carrões e lancha - foi lançado no mês passado.
E uma curiosidade: antes de tentar a carreira
musical, ela foi professora e, durante quatro
anos, trabalhou como costureira no complexo de estúdios da Globo no Rio, o Projac. Foi lá, aliás, onde Lenny
começou a descobrir seu talento para a música. Entre uma costura e
outra, ela escrevia letras de funk. Em seguida, começou a cantar suas
próprias composições para as colegas de trabalho, fazendo o maior
sucesso nos corredores do Projac. Agora, nas rádios e na internet.

Rodrigo Lombardi continua casado, mas
tem vida de solteiro
Rodrigo Lombardi está seguindo o mesmo caminho de Alexandre
Borges. O bonitão mantém seu casamento intacto (principalmente
por causa do filho), mas tem uma vida paralela. Rodrigo, mais bonito do que nunca (ele emagreceu para fazer a novela Verdades Secretas e está saradão), não assume publicamente que seu casamento
estaria passando por um momento de crise. Mas os comentários nos
bastidores são outros...Alexandre Borges e Julia Lemmertz passam
pela mesma situação.

Namorada de Zezé vira
apresentadora
Graciele Lacerda seguiu os passos de Zilu,
ex-mulher de Zezé, e também quis virar apresentadora. A moça estreou um canal na internet com dicas de beleza, moda, alimentação
etc. Além disso, ela tem feito presenças VIP
em lojas. Isso mostra que Graciele mudou o
discurso que tinha e está gostando da ideia de
ser famosa.
Curiosamente, o povo está dizendo que ela está cada vez mais parecida com Zilu. A ex de Zezé também estreou como apresentadora
de um programa de canal a cabo, sendo dirigida por Marlene Mattos.

Roberto Carlos esbanja
simpatia por interesse e
aparece com cabelo
engraçado
Conhecido por seu azedume, manias
esquisitas, e por ser sempre blindado, Roberto Carlos surpreendeu
na noite de quinta (16) pelo carisma, simpatia, e principalmente por
estar acessível com imprensa e fãs. Conhecido por seu azedume,
manias esquisitas, e por ser sempre blindado, Roberto Carlos surpreendeu na noite de quinta (16) pelo carisma, simpatia, e principalmente por estar acessível com imprensa e fãs.
No entanto, esses detalhes todos quase passaram despercebidos.
O que mais chamou a atenção mesmo foi a cabeleira do Rei... Será
que a escova progressiva não está mais pegando?

Mulher Pupunha (???)
“humilha” Lucas Lucco
Está circulando nas redações um e-mail dizendo que Dani Vieira, a Mulher Pupunha (???), que
teve um rápido affair com Lucas Lucco, resolveu
se manifestar sobre o sertanejo (eles devem morrer
de medo quando elas decidem dar detalhes, né?).
Pupunha (???) estaria confirmando o que Babi
Rossi disse sobre o sertanejo.
Disse que além de Lucco ter mania de ficar se
olhando no espelho a todo momento (principalmente depois da hora H), "o moço possui uma ferramenta do tamanho
de um dedo mindinho" (essas palavras foram usadas no tal e-mail).
E por este motivo, a atriz teria ficado só uma vez com o menino. Ai,
gente, o que está dando nessas moças? Será que Pupunha (???) teria
coragem de falar isso sobre o rapaz? A assessoria de Dani confirma
que ela realmente teve algo a mais com Lucas Lucco (ficaram somente uma vez), mas que a atriz não contou detalhes para ninguém.

Nego do Borel briga com namorada por
causa de musa de escola de samba
Está dando o que falar o estresse que rolou entre Nego do Borel e
sua namorada Crislaine Gonçalves na festa de aniversário dele, no
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Rio. O bicho pegou por lá. Dizem que o funkeiro jogou o celular da moça no chão depois de
discutirem. Como vingança, ela teria arranhado
o moço, tadinho.Mas o verdadeiro pivô da briga
tem nome e sobrenome: Denise Dias. O aniversariante deu atenção para a loira educadamente,
sem dar em cima, mas ela se empolgou e foi
dançar com ele no palco, tirou foto abraçada
etc. Crislaine ficou nervosa, não se conformou
com a aproximação dos dois, e botou para quebrar. Xiii... Mas ela se irritou à toa, pois o cantor
não deu bola para Denise.Detalhe: a loira não
foi convidada e apareceu do nada na festa...
Como o aniversariante não barrou ninguém, ela
conseguiu entrar.Ainda na festança, a assessoria da casa noturna brigou com os fotógrafos e os expulsou, pois queria obrigá-los a tirar
fotos com a marca do local aparecendo. Disseram que era tudo permuta e o logotipo da casa teria de aparecer. Ai, gente...A assessoria
de Nego do Borel diz que não houve briga. Já o assessor de Denise
afirma que ela foi convidada, sim, e que não teve nada a ver com
nenhuma suposta discussão entre o casal, que é comprometida e que
é somente amiga do funkeiro.

Globo tem rejeição em SP
A direção da TV Globo está preocupada, pois anda com rejeição
do público de São Paulo, que tem preferido a Record e o SBT. Para
tentar melhorar a situação, a emissora carioca obrigou seus apresentadores, como Fátima Bernardes, Ana Maria Braga e a dupla do
Bem Estar a fazerem chamadas dizendo que gostam dos paulistas,
que fazem o programa pensando neles etc.Claro que não colou,
né? O povo percebe que soa como coisa forçada.Outra que está
só faltando implorar pela atenção de São Paulo é Regina Casé,
tadinha. A situação dela é a pior de todas.

Ex de Latino sai sem nada do casamento
Latino anunciou o fim de seu casamento. Pessoas próximas afirmam que Rayanne Morais, com quem ele ficou casado por pouco
mais de um ano, sairá sem nada da história. Ela teria assinado um
contrato nupcial. Dizem que dinheiro não seria problema para essa
moça, pois o pai tem fazendas em Minas Gerais, o que ela queria
mesmo era a fama. O macaco do ex-casal ficará com Latino. Ele diz
que o verdadeiro motivo do fim só os dois sabem, mas há rumores
de uma suposta traição de Rayanne com um ex-jogador (cujo nome
ainda não vazou), mas a ex-miss e Latino negam. Como ele nunca
foi santo, chumbo trocado não dói, né...?

Moça que fez vídeo de Neymar bêbado está
com medo do jogador
Quem fez o vídeo do Neymar pra lá de Bagdá em sua mansão, em
Santos, foi uma moça do interior de São Paulo (Ribeirão Preto). Ela
deixou vazar as imagens, deixando o jogador nervoso e louco para
descobrir o autor (a) da "obra". Ela foi levada à festa a por uma outra
moça (convidada do craque), espalhou o tal vídeo por aí e agora
está morrendo de medo de ser descoberta. Até apagou suas contas
nas redes sociais. Quem estava lá contou que se a moça tivesse gravado outras imagens do que rolou na festinha, Neymar teria ficado
muuuuuuuito mais bravo. Xiii...

Gretchen é chamada de interesseira e se irrita
Maria Odete começou a semana estressada por viver sendo zoada
nas redes sociais, tadinha.
Gretchen mandou avisar que vai processar todos os perfis falsos
que usam seu nome para ofendê-la e falar coisas vulgares.
Agora envolveram o marido da cantora e isso a irritou mais ainda.
Ela foi chamada de interesseira e disse que não vai deixar barato.
Veja o que a mãe de Thammy disse em seu Instagram para rebater um internauta que afirmou que o marido de Gretchen é o banco
dela...:

Joelma ignora Gaby Amarantos
Gente, o mundinho pantanoso dos famosos está em luto... Duas
grandes estrelas brasileiras, Joelma e Gaby Amarantos, estão com a
relação estremecida. E agora, hein?
Joelma chamou vários artistas paraenses para a gravação do DVD
em comemoração aos 15 anos da Banda Calypso, em Belém, mas
Gaby Amarantos foi ignorada, tadinha.
Joelma, que é rancorosa, teria mandando barrar a cantora, segundo o jornal O Dia.
Essa birra não começou agora. Em outra ocasião, quando Joelma
foi acusada de homofobia (por falar para um fã deixar de ser homossexual, se converter, virar homem, casar, ter filhos e dar alegria aos
pais), Gaby "jogou pedra" nela.
A cantora tecnobrega publicou foto em seu Facebook usando camiseta com a frase Diga Não à Homofobia.
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Rodoviária de Manhuaçu recebe Melhorias

terminal rodoviário
de Manhuaçu está
com uma nova cara.
O Governo de Manhuaçu
promoveu algumas reformas
importantes, especialmente
na área de embarque e desembarque.
Uma empresa foi licitada
pela prefeitura para fazer
o serviço. A principal mudança foi a construção de
muretas, que separam os
terminais onde os ônibus
estacionam, do restante da
rodoviária. Além da estrutura de tijolos, foram

colocadas vidraças que permitem a visualização dos
coletivos que chegam e
saem. Além disso, tanto o
banheiro masculino, quanto
feminino foram totalmente
reformados, com instalação
de novos sanitários, pias,
portas e janelas. Tudo novo
e de boa qualidade.
Na área de espera de passageiros, as cadeiras foram
recolocadas, sendo trocadas
as antigas por novas. Ao
lado também, foram instaladas as catracas, que serão
utilizadas futuramente. Tudo

isso foi feito juntamente
com uma pintura. Todas as
colunas, paredes e salas da
parte inferir receberam o
tratamento, melhorando a
identidade visual do espaço
público.
O terminal rodoviário de
Manhuaçu é de responsabilidade da secretaria de
Agricultura, Indústria e Comércio. Segundo secretário
Sandro Tavares, a reforma
era necessária. “Realmente
a ansiedade da população
para a reforma da rodoviária
era grande. Da nossa parte
também existia o desejo.
Conseguimos melhorar bastante, por meio de algumas
reformas e até reconstruções, a fim de deixar o local
mais limpo e seguro. Agora
precisamos do apoio dos
usuários para conservar” –
afirmou.
Ainda essa semana, será
colocado o corrimão na es-

O piso inferior da rodoviária de Manhuaçu foi todo reformado

cada que liga os dois pisos
do terminal. A estrutura
antiga caiu e está passando
por reforma na secretaria
de Obras. A expectativa da
administração da rodoviária
é de colocar seguranças nas
áreas de circulação do terminal, bem como funcionários
suficientes para limpeza.
Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu

A área de embarque e desembarque será separada dos
demais locais da rodoviária

A crise chegou às prefeituras

A pintura foi feita em todas as colunas e paredes

As catracas foram instaladas e em breve vão ser colocadas
em funcionamento

Os banheiros foram totalmente reformados

As cadeiras novas foram instaladas

O

assunto é pauta diária em noticiários
de todo território nacional. A crise econômica
que se abate sobre o Brasil
se agrava a cada dia, ofuscando quaisquer perspectivas de crescimento para
os próximos meses. Ruim
para a união, ruim para os
estados, péssimo para os
municípios, que assistem
à livre oscilação de suas
receitas. Arrecadações são
cada vez menores, repasses
federais e estaduais, cada
vez mais insuficientes, enquanto as despesas crescem.
Prefeituras em todo o país
se desdobram todos os dias
para manter os serviços
mais essenciais ao cidadão,
que nem sempre se vê como
diretamente afetado.
A preocupação é geral!
Durante o 1º Encontro de
prefeitos das associações
dos Municípios do Vale do
Aço – AMVA – e Vertente
Ocidental do Caparaó –
AMOC, ocorrido no município de Entre Folhas, no
mês de março deste ano,
chefes do Executivo de toda
região, dentre eles, o prefeito de Manhuaçu, Nailton
Heringer, externaram os
sacrifícios, inclusive por
questões que fogem à alçada
do município.
MENOS RECEITA, AUMENTO DE DESPESAS:
No primeiro semestre de
2015, as cidades brasileiras
assistiram a uma expressiva
queda do FPM – Fundo de
Participação do Município,
recurso cedido aos municípios pelo Governo Federal,
proveniente de arrecadações
vindas do Imposto de Renda e IPI – Impostos sobre
Produtos Impostados. Em
determinadas regiões do

país, a baixa chegou a 50%.
Enquanto isso, vale frisar, as
despesas crescem.
A gestão pública em nada
difere da gestão doméstica,
esta que, por certo, você
leitor pratica todos os dias.
Uma família tem sua renda mensal e suas despesas
fixas. Diante de uma crise,
ela vê os custos de itens
como a energia elétrica,
combustível e alimentos,
por exemplo, inflarem, e
seu orçamento cada vez
mais sufocado. Para fugir
do endividamento, não resta
à família outra alternativa
senão o corte de gastos.
O que se vê por toda parte
são medidas desesperadoras e consequências idem.
Folhas de pagamento atrasadas, a exemplo de Teófilo
Otoni, no norte mineiro, que
se viu diante de um possível
colapso na saúde por falta
de repasses dos governos
Federal e Estadual, demissões em massa, a exemplo
do município catarinense de
Chapecó, que no mês passado anunciou a exoneração de
242 comissionados.
O Governo de Manhuaçu,
diante desse cenário, tem
buscado agir com razão e
planejamento. Apesar dos
recursos cada vez mais escassos e despesas cada vez
maiores, hoje a Prefeitura
de Manhuaçu é reconhecida
por sua fidelidade aos fornecedores. A austeridade financeira, acima de qualquer
coisa, tem pautado as ações
do governo. Milhões de
reais em precatórios antigos
da Prefeitura de Manhuaçu
estão sendo pagos desde o
início da atual gestão, o que
tem evitado o bloqueio em
conta judicial e a situação de
inadimplência do município.

Apesar do planejamento e da prudência, perspectivas para os
próximos meses são preocupantes

Prefeito e secretários constantemente discutem
gastos do município

Apesar das latentes dificuldades, o prefeito Nailton
Heringer não abre mão do
compromisso com a pessoa
humana, um dos pilares de
sua gestão. Neste ano, os
servidores municipais tiveram reajustes salariais acima
dos índices da inflação, sendo 13,01% aos professores e
6,5% aos demais servidores.
Isto significa um impacto de
10% sobre o orçamento do
município. Lembrando que
o aumento ocorreu também
nos anos de 2013 e 2014.
Além disso, os funcionários
da Prefeitura de Manhuaçu
têm os salários depositados
sempre antes da data limite,
no último dia do mês, e a
primeira parcela do 13º de
2015 foi paga já na primeira

quinzena do mês de junho.
Servidores e ex-servidores
que, há anos pleiteavam na
justiça por direitos trabalhistas negados em gestões
anteriores, no atual governo
estão sendo surpreendidos
pela disposição em fazer
justiça e pagar a quem é
devido. Desde 2013, mais de
R$ 1 milhão já foram pagos
em acordos.
São grandes os esforços,
porém nada animadoras as
perspectivas, tanto para o
segundo semestre de 2015
quanto para o próximo ano.
Essenciais agora, a prudência e a paciência diante do
cenário de caos econômico
nacional.
Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu

