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EDITORIAL

Qual o melhor caminho
para o Brasil

Se tivéssemos uma democracia de verdade no Brasil, as autoridades faria
o caminho da vontade popular, que seria novas eleições, mas porque isso não
ocorreu? Por tudo que já foi divulgado, pelos políticos presos, pelos resultados
até agora da Lava Jato, e pelo alta desconfiança dos congressistas e do judiciário,
dizem que sobram poucos, e um STF que não se mexe, aí não restou outra alternativa a não ser afastar a Dilma e entrar o presidente interino Temer foi o jeitinho
brasileiro que arrumaram para tentar, ou pelo menos salvar o que puder. Como
disseram alguns implicados que fizeram delação, no congresso os parlamentares
livres de corrupções são de 1% ou pouco mais.
Dentro da visão dos caciques políticos uma eleição agora varreria praticamente
todos os líderes que almejam a presidência da República e com certeza centenas
de deputados e senadores não conseguiriam se reelegerem.
Há provas suficientes para a cassação da chapa de Dilma e Temer, mas os acordos preferiram outro caminho, pois se ocorresFale com a redação
sem estariam fora os partidos PT, PMDB, PP
contato@jm1.com.br e PSDB. Se pelo menos um dos três poderes,
não tivesse envolvimentos poderia assumir a
(33)3331-8409
responsabilidade de convocar uma intervenção
militar constitucional e novas eleições gerais.
Ficariam de fora a maioria dos deputados e senadores envolvidos em corrupção,
todos os governadores, muitos ex-ministros. A Lava Jato continuaria bem mais
forte e o Brasil se livraria da maioria dos envolvidos em corrupção que estão nos
poderes. Só não sei como ficaria o judiciário que tem também seus corruptos o
STF que deveria assombrar os políticos, mas ao contrário, todos querem o fórum
privilegiado que peca pela lentidão e omissão de alguns ministros.
O presidente Michel Temer não tem apoio popular, mas é o que o país conta
neste momento e poderia fazer muita coisa diferente do que fez e está fazendo,
pode estar perdendo uma oportunidade histórica de enriquecer seu currículo
político e encerrar sua longa carreira de homem público com aplausos do povo
brasileiro. Ele foi chamado em um momento crítico da situação do país, que lhe
coube constitucionalmente a assumir e pelo tempo curto, a tarefa é árdua, mas
pode ser consagradora pela maneira que for conduzida.
Neste início de interinidade, que pode se tornar definitiva, percebe-se alguns
equívocos capazes de atrapalhar o final da vida pública de Temer e impedi-lo de
deixar seu nome consolidado na história republicana do Brasil.
Passa na cabeça de muitos o tempo de convivência do PMDB com o PT, e
tudo que foi dividido e discutido, queira ou não, a cumplicidade é bastante, mas
não levando isso em conta Temer deve ter plena consciência do que é preciso
ser feito e da grande responsabilidade que neste momento o povo deposita em
suas mãos para fazê-lo. Ele precisa urgentemente dar passos que sinalizam a
vontade de mudar e de melhorar o país para adquirir credibilidade e conseguir o
apoio necessários para implantar os projetos e programas, especialmente quanto
às reformas que o país reclama. O presidente interino precisa passar confiança e
esperança na recuperação do país.
Com a queda de dois ministros em pouco dias e cedendo às pressões do Congresso e de partidos na formação do gabinete ministerial, nomeando ministros
e assessores com passado pouco ético, alguns citados na Lava Jato e outros
envolvidos e até denunciados por irregularidades na gestão pública e em investigações sobre corrupção.
Algumas ações como o aumento do funcionalismo e a criação de mais de 14
mil cargos públicos em um momento de crise, fica difícil para o povo entender
se realmente este governo quer consertar o país. A Lava Jato é hoje um modelo e
patrimônio do povo e está dando o melhor exemplo que todos são iguais perante
a Lei, não adianta só falar do apoio da Lava jato, porém ao engajar no governo
políticos envolvidos ou investigados por essa mesma operação passa a impressão
de que o discurso não é consistente. Esses assessores podem colocar Temer em
situação constrangedora e ter de ficar se justificando.
Prova disso foi o episódio com o ministro Romero Jucá em suposta articulação
para enfraquecer a Operação Lava Jato, o recuo na transformação do Ministério
da Cultura e poucos dias depois a exoneração de Fabiano Silveira do cargo de
ministro da Transparência, Fiscalização e Controle, estes fatos comprometem
seriamente a credibilidade do governo, mesmo que proveniente de armadilha
preparada por alguém de pouca ou nula credibilidade.
Entendo que Michel Temer precisa adotar as medidas, ainda que amargas,
discutir os projetos com transparência, cultivar o diálogo mas ser inflexível
nos pontos mais sensíveis para a sociedade. Contar com apoio popular é ponto
decisivo e a população tende a apoiar a partir da percepção de firmeza, de ética
e de efetivas mudanças.
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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
Enfrentar as crises

O Brasil vive uma das maiores crises de sua história.
A instabilidade política potencializa a instabilidade econômica, algo que anda ceifando o emprego de milhões
de concidadãos. Como sobreviver à tempestade é a
questão mais discutida nas rodas intelectuais. Eu, entretanto, percebi algo que a maioria ainda não notou. A
derrocada não é exclusividade de uma nação, mas sim
um fenômeno global.
A crise dos refugiados no Mediterrâneo patrocina vítimas
todos os dias. A imprensa se acostumou a contabilizar
números: dezenas, centenas, milhares de mortos. Entre
as dezenas, centenas e milhares há histórias interrompidas. A matemática é cruel quando o assunto trata da
vida de pessoas. A comunidade internacional, a passos
lentos, move-se para dar abrigo aos migrantes. E o motivo da lentidão é simples. A Europa também passa por
grave crise.
Li, recentemente, que o poderoso Estados Unidos passa
por uma das maiores entressafras econômicas de sua
história. ¼ dos jovens que deixam o ensino superior não
conseguem emprego. O que dizer então daqueles que sequer tiveram oportunidade de frequentar a universidade.
Em paralelo, cada indivíduo tem necessidades básicas. É
preciso se alimentar, morar, viver! É necessário colocar

os filhos na escola e prover-lhes uma boa educação. Tais
essencialidades são indispensáveis.
Mas o mundo está em crise. Há problemas demais e
soluções de menos. No Brasil, setores da sociedade
torcem que a saída de Dilma Rousseff do poder revigore
os investimentos no país, de modo que os empregos
retornem. Até lá, os que não conseguirem se sustentar
vão viver de quê? Da criminalidade, talvez. Os índices
nunca foram tão altos. Do outro lado do Atlântico, em
Portugal, vi gente idosa pedindo esmola na sinaleira.
Colhi depoimentos de cidadãos oferecendo trabalho não
em troca de dinheiro, mas em troca de comida.
Em suma, a crise é global. Como cuidar de tantas
pessoas se a humanidade ainda não encontrou uma
forma eficaz de realizar o essencial: viver em conjunto?
Pequenas atitudes fazem a diferença, mas não suplantam
a ineficiência de gestores públicos e de grandes corporações que, para manter os lucros altos, não hesitam
em realizar inúmeros cortes. Pensar de um modo mais
coletivo, esse é o desafio. Não há quem consiga proteger
nossa espécie de nós mesmos.
Gabriel Bocorny Guidotti - Jornalista e escritor Porto Alegre – RS (Brasil)
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
As novas velhinhas de Taubaté
Dizem que qualquer cidadão mais ou menos esclarecido
sabe que o Brasil paga um altíssimo preço pela cultura da
corrupção.
Agora, o ministro da Transparência, Fiscalização e Controle, Torquato Jardim, tem um pepino para descascar: terá
de escancarar, de forma transparente, como funciona o submundo do financiamento de iniciativas culturais por meio da
Lei Rouanet. O Brasil ficou chocado com os altos valores
recebidos por alguns artistas.
A pedido da Força Tarefa da Operação Lava Jato, no último
dia 30 de maio, o delegado da Polícia Federal Eduardo Mauat
mandou um ofício ao Ministério da Transparência pedindo
detalhes sobre os 100 maiores recebedores e captadores,
via lei de incentivo cultural, nos últimos dez anos. O pedido
da PF inclui até os nomes dos pareceristas que aprovaram
projetos por meio de incentivos fiscais para pessoas físicas e
jurídicas. A turma da "República de Curitiba" quer dar uma
olhada na prestação de contas dos projetos. Também quer
saber a origem do dinheiro que financiou projetos em troca
do abatimento de pagamentos de impostos.
Dizem que além de cobrar detalhes da turma chefiada agora
por Torquato Jardim - que enxerga com ceticismo resultados
que a Lava Jato possa produzir -, seria fundamental fazer a
mesma cobrança ao Tribunal de Contas da União. Todos
os processos da famosa Lei Rouanet (criado no governo de
Fernando Collor, em 1991) são obrigados a passar pelo crivo
posterior do TCU. É fundamental, em nome da transparência,
uma devassa na aplicação dos recursos do Fundo Nacional
de Cultura e dos diferentes fundos de Investimento Cultural
e Artístico. Não importa se isso vai causar caganeira nos
empresários e nos melhores e mais famosos artistas do Brasil.

Clima tenso em Brasília. Relator da
Lava-Jato poderá pedir prisões
preventivas a qualquer momento
Dizem que os nervos em Brasília estão
à flor da pele durante
as últimas horas Fontes do Planalto dizem
que há uma expectativa em torno de uma
possível fase da operação da Lava Jato
contra caciques do PMDB e PT. O ministro do STF e relator
da operação Lava-Jato, Teori Zavascki, está analisando desde
o dia 1º o inquérito 3989 da Lava Jato. Trata-se do chamado
“quadrilhão”, que conta a ilustre presença de Lula e outros
tubarões da política brasileira. Investigadores
da PF afirmam já ter provas de que o governo federal
na gestão Dilma, Lula e o PT [incluindo parlamentares do
partido trabalhavam arduamente para tentar evitar a prisão
do ex-presidente e atrapalhar as investigações.

O trabalho diário
do vereador Ivan
Caetano
Bom dia todos e um excelente final de semana mais
uma vez estamos na estrada
pra Belo Horizonte. Trabalhando em prol do nosso município e fazendo sempre o bem!
Este é um recadinho do vereador Ivan Caetano postada no
Facebook. Comprovando assim seu trabalho do dia a dia,
cuidando da saúde do povo. Levando munícipe para cuidados
da saúde em Belo Horizonte.

Alta do desemprego: a visão do abismo
O Brasil vive uma situação política dramática. Os reflexos
do governo de Dilma Rousseff, da pequena política a que
se dedicaram muitos membros do Poder Legislativo e, sobretudo, das relações promíscuas entre os setores público e

privado, se fazem sentir na economia.
Segundo o professor Rogério Baptistini, sociólogo da
Universidade Presbiteriana Mackenzie, o desemprego recorde registrado nos primeiros meses deste ano é um sinal
significativo da crise econômica e social cuja resolução reclama a normalização da vida política. Sem isso, o país pode
enfrentar uma situação de anomia que testará definitivamente
as instituições erigidas a partir da Carta de 1988.
Os cerca de 11,4 milhões de desempregados são apenas
um sinal alarmante do problema em que estamos imersos
enquanto povo e nação. “Juntam-se a ele a deterioração da
saúde e da educação públicas, os problemas de infraestrutura,
a crise na gestão das grandes cidades, o caos na segurança,
a algaravia que inviabiliza o debate público com demandas
fracionadas e concorrentes e, ao fim e ao cabo, a ausência de
lideranças autênticas. E temos a visão do abismo”, explica.
Hoje, mais do que oferecer uma resposta ao desemprego e
a todos os demais problemas econômicos e sociais enfrentados pelo país, é preciso resolver o problema político, aponta
Baptistini. “Restaurar a confiança dos cidadãos na capacidade
de o governo realizar o seu papel, apontar caminhos e gerir
as soluções. Essa é a tarefa”.

Uma dica para conservar o emprego
Ame o seu emprego e o que você faz nele! Respeite, cuide,
dê valor, pois o sustento da sua casa vem dele.

Até os que nunca trabalharam
estão reclamando
Em qualquer país do mundo, mesmo em tempo de crescimento e prosperidade existem aquelas pessoas que por decisão resolveram ficar bem longe do trabalho. Em Manhuaçu
um pedinte reclama do desemprego, “o negócio antes era bem
melhor conseguia até arrecadar um bom dinheirinho pedindo
um e outro, hoje a coisa está feia mesmo, com o desemprego
enorme e com aqueles que não dá dinheiro pra gente, não sei
mais o que fazer”. Diz o pedinte.
Como estes existem milhares de empréstimos concedidos
pelo BNDES a partir de 2009, cujos valores não temos nem
ideia. Precisamos abrir essa caixa preta e entender exatamente
porque o BNDES financia portos, estradas, ferrovias, etc.
fora do Brasil, quando aqui nos falta de tudo.
Esperamos que seja exatamente uma mulher, que irá dar
o início a esse novo escândalo do BNDES, que colocará um
fim a esse ciclo de corrupção que destruiu nosso país. Avante
Temer! Conte com brasileiros livres que querem Ordem e
Progresso.

Placa padrão Mercosul estreia em janeiro
Carros novos adotarão a placa nova em
1º de janeiro de 2017.
Para os demais veículos,
prazo termina em 2020.
O Brasil já tem uma data
oficial para que sua frota
de automóveis e motocicletas passe a usar as novas placas
adotadas pelos demais países membros do Mercosul. De
acordo com resolução que o Conselho Nacional de Trânsito
(Contran) publicou no Diário Oficial da última sexta-feira
(27 de maio), os carros novos passarão a receber a nova
placa a partir de 1º de janeiro de 2017. O mesmo vale para
carros que estejam sendo transferidos de município ou que
precisem repor as placas.
Já para o restante da frota, foi estipulado um prazo maior
para a transição. Todos os veículos que circulam em território
brasileiro deverão ter trocado as placas atuais pelas novas
até 31 de dezembro de 2020.
A data prevista inicialmente para a introdução das novas
placas era janeiro deste ano, mas foi adiada pelo próprio
Contran em abril de 2015, por questões técnicas.
Pelo novo sistema, já em vigor no Uruguai e Argentina e
em vias de ser adotado também por Paraguai e Venezuela, a
placa tem fundo branco e quatro letras e três números, dispostos de maneira aleatória. A cor da combinação alfanumérica
indica a categoria: preta para carros particulares, vermelha
para táxis, veículos comerciais e de aprendizagem, azul para
carros oficiais, verde para carros de teste, dourada para carros

diplomáticos e prateada para veículos de coleção.
Uma tarja azul conterá o nome do país e sua bandeira e o
emblema do Mercosul. Nas placas brasileiras, ao contrário
do que ocorre nas argentinas, haverá também identificação
do estado e município. Um sistema integrado de consulta
compilará dados sobre o veículo e o proprietário, incluindo
eventual histórico de roubos e furtos.
A nova placa será do mesmo tamanho da utilizada atualmente. Apenas carros de passeio precisam ter placas dianteira
e traseira. Motocicletas, quadriciclos, reboques, tratores e
guindastes serão identificados apenas pela placa traseira.

Obrigatoriedade de CNH para
cinquentinhas é adiada novamente
O Departamento
Nacional de Trânsito (Denatran) informou na quinta-feira
(2) que a exigência de habilitação
para guiar motos
"cinquentinhas” e a
multa para quem não
tiver o documento só
valerão a partir de 3
de novembro próximo.
A decisão altera o que o próprio Conselho Nacional de
Trânsito (Contran) determinou, em março último: que a obrigatoriedade começaria a ser cobrada na última quarta (1º).
Autoridades da Bahia, Pará, Paraíba, Pernambuco e do
Rio Grande do Norte, no entanto, informaram que iniciaram
a fiscalização na quarta e há relatos de multas por falta de
habilitação.
O próprio Denatran confirmou, na última segunda-feira
(30), que o prazo de 1º de junho estava mantido.
Porém, nesta quinta, em nota, informou que a exigência
só poderá ser feita a partir de novembro, por conta de uma
alteração feita no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), sancionada pela presidente Dilma Rousseff antes do afastamento,
no último dia 4 de maio.
O órgão disse que só na última quarta (1º), após consulta
jurídica, tomou conhecimento de que a lei superaria qualquer
prazo determinado pelo Contran. Na prática, é a terceira vez
que o início da fiscalização é adiado.

Câmara cria 14.419 cargos, quase 4
vezes o que Temer prometeu cortar
No dia 13 de maio, o então ministro do Planejamento, Romero Jucá,
prometeu corte de 4.000 postos ainda neste ano. A Câmara dos Deputados aprovou a criação de 14.419
cargos federais, quase quatro vezes
os 4.000 postos comissionados que
Michel Temer prometeu cortar. A
informação foi divulgada pelo jornal
"Folha de S.Paulo".
A autorização estava no projeto de lei que concedeu
aumento a servidores da Suframa, aprovado em meio aos
reajustes salariais que trarão impacto de R$ 58 bilhões às
contas públicas até 2019.
No dia 13 de maio, o então ministro do Planejamento de
Michel Temer, Romero Jucá, mais tarde derrubado, deu entrevista à imprensa dizendo que a intenção de Temer é rever a
estrutura organizacional e a meta é um corte de 4.000 postos
de trabalho e a simplificações de 51 denominações de cargos
públicos até o final deste "Em tese, fizemos uma reserva
de espaço de 25% que depois será ajustado à necessidade
de funcionamento. A meta fixada é de 4.000 postos", disse
Jucá. "Todas as empresas e todos os bancos estão sujeitos a
esse novo ordenamento de comando que é simples e direto:
gastar menos nos com ele e mais com a atividade de fim",
acrescentou.
Agora, com a aprovação pela Câmara dos Deputados, o
governo está autorizado a contratar, por meio de concursos
públicos, por exemplo, 4.732 novos cargos apenas na área
de educação.
O projeto aprovado pela Câmara agora precisa passar
pelo Senado.
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OAB Manhuaçu realiza I
Congresso de Direito Eleitoral

N

o dia 06 de julho de
2016, a diretoria e a comissão de direito eleitoral da 54ª Subseção da OAB/
MG realizam, em parceria com
a OAB/MG, Associação Mineira de Municípios (AMM) e
Câmara Municipal de Manhuaçu, o “I Congresso de Direito
Eleitoral – Eleições 2016”.
O presidente da OAB/MG,
Antônio Fabrício de Matos
Gonçalves, fará a abertura do
evento com a palestra “Caixa
dois nas Eleições e o papel da
OAB”. Na oportunidade, será
implantado em Manhuaçu, o
Comitê de Combate ao Caixa
dois nas Eleições 2016.
O I Congresso de Direito
Eleitoral da OAB Manhuaçu
acontecerá na Câmara Municipal de Manhuaçu, localizada
na Rua Hilda Vargas Leitão de
Almeida, 141, bairro Alfa Sul,
com abertura às 10 horas e encerramento às 18 horas.
O evento tem como principais temas: Direito Penal nas
Eleições; Caixa dois nas Eleições; Financiamento de Campanha; Prestação de Contas; A

Lei da Ficha Limpa nas Eleições, entre outros.
As inscrições já estão abertas
e podem ser feitas através do
e-mail: oabmanhuacu@gmail.
com

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA - GP - Decreto Municipal nº 444, de 6 de junho de 2016. 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, notadamente
no art. 51; considerando as dificuldades de funcionamento
das comissões na PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
CONCEIÇÃO DE IPANEMA (MG), 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; Cristiano Soares, CPF 815.261.806-34 e Sebastião Vidal da Silva, CPF 031892966-00, sendo que a
Comissão será presidida pela primeira nomeada. Art. 2º
Ficam ainda nomeados suplentes para a CPL os servidores
Andreia de Almeida Carvalho Rocha, CP 825.453.087-68,
Dinalva Aparecida de Souza, CPF 065.765.556-28 e Pedro
Fernades Silva, CPF 087.457.386-61. 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 Roberta Andrade
Emerick de Assis, CPF 125.766.046-25, Francisco Correia
da Silva, CPF 452.252.906-63 e Eliana Pereira Dutra CPF
027.145.486-52. Art. 4º Como membros suplentes da CAP
ficam nomeados os servidores Líbia Saar Rodrigues, CPF
053.516.676-14, Rafael Salgado Cabral, CPF 085.195.54601 e Luzia do Couto Gamito, CPF 086.308.126-64. Art. 5º
Fica, ainda, nomeada a CRC (COMISSÃO DE REGISTRO
CADASTRAL) por um ano de mandato, presidida pelo primeiro, composta pelos servidores Wanderlúcia Rodrigues
de Souza, CPF:089.593.146-09, Igor Soares de Lima,
CPF 057.027.926-70 e Maria Geralda da Silva Correia,
CPF 899.449.766-87. Art. 6º Ficam nomeados suplentes
da CRC os servidores Claudio José Heringer de Oliveira
– CPF: 272.590.136-72, Valéria Cristina Saar de Oliveira,
CPF n° 899.449.096-53 e Edvaldo Bernardino da Silva
júnior, CPF 049.463.236-43. Art. 7º Fica nomeada para
exercer a função de Pregoeiro Extraordinário ou Especial
a servidora MISLAYNE DE FARIA SILVA OLIVEIRA, com
CPF nº 041.966.856-09. 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

Os interessados, ao se inscreverem, deverão informar os
seguintes dados: a) nome completo; b) cidade de origem; c)
cargo ou função que exerce; d)
telefone e endereço eletrônico

de contato. Mais informações
através do telefone: (33) 33312513, de segunda a sexta-feira,
de 12 às 18 horas.
Assessoria de Comunicação / OAB Manhuaçu

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/especial, por este Decreto nomeado. Art.
12. Os servidores membros das comissões de que trata
este Decreto farão jus, nos termos do que dispõe as Leis
números 610, 611, 612 e 613 de 30/9/2005 (com suas
alterações), e Parecer Normativo aprovado pelo Decreto
Municipal nº 434/2016 a adicional de 5% sobre o vencimento básico. 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/Especial 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 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA através de pareceres ou
de orientações preferencialmente formais para anexação
nos autos do processo. Art. 16. A CRC deve abrir nova
fase de registro cadastral a partir desta data para os interessados que o quiserem renovarem ou complementar a
documentação existente nos arquivos da PREFEITURA
DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA (MG).
Art. 17. 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. 18. Este decreto entra
em vigor na data de sua publicação, produzindo seus
efeitos a partir do dia 20 de junho de 2016, respeitados os
efeitos do Decreto Municipal nº 439, de 26/5/2015. Art. 19.
Revogam-se disposições em contrário. Gabinete do Prefeito, 6/6/2016. Willfried Saar, Prefeito Municipal – CINTHYA
DE CARVALHO SAAR, SEMAF (Secretaria Municipal de
Administração e Finanças)
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MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA - Ato da
CRC da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA (MG) - ATO DE CONVOCAÇÃO - A
PRESIDENTE DA CRC, nos termos do art. 16 do Decreto
Municipal nº 444, de 6 de junho de 2016, convoca os
interessados em geral a, querendo, renovar seu CRC
(Certificado de Registro Cadastral) junto ao MUNICÍPIO
DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA (MG), nos termos da Lei
nº 8666, de 21 de junho de 1993, no período de 19 de
junho de 2016 a 19 de julho de 2016, ficando ainda ciente
que o cadastro está permanentemente aberto a complementação documental. Os interessados poderão procurar
o DEPARTAMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS,
com o Escrituário de plantão, no horário de expediente,
das 7h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00, e entregar a
documentação no horário de expediente. A CRC se reunirá conforme regimento interno e adotará as decisões
necessárias à emissão dos CRCs pedidos. Conceição de
Ipanema, em 8 de junho de 2016 Publique-se. WANDERLÚCIA RODRIGUES DE SOUZA, Presidente da CRC

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA - GP
(GABINETE DO PREFEITO) - Decreto Municipal nº 439,
de 26/5/2015. Prorroga vigência do Decreto Municipal
nº 383, de 19/5/2015. WILLFRIED SAAR, Prefeito Municipal de Conceição de Ipanema (MG), no uso de suas
atribuições legais, etc., e considerando a dificuldade de
composição das Comissões em geral na PREFEITURA
DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA (MG),
decreta: Art. 1º Fica a vigência do Decreto Municipal
nº 383, de 19/5/2015 prorrogada por trinta dias, ficando ainda convalidados todos os atos praticados pelas
comissões nomeadas neste decreto entre 19/5/2016 e
26/5/2016. Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação, produzindo seus efeitos a partir do dia
19/5/2016. Art. 3º Revogam-se disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 26/5/2016. Wilfried Saar, Prefeito
do Município de Conceição de Ipanema, CINTHYA DE
CARVALHO SAAR, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA – MG.AVISO DE LICITAÇÃOEDITAL DE LEILÃO
Nº. 0002/2016, PA: 0025-0004-0002/2016. A Prefeitura
Municipal de Conceição de Ipanema – MG torna público,
que aos dias 28.06.2016, as 09h00min, será levado a
Leilão para qualquer interessado que possa participar,
sendo os bens:
Lote 0001 - MICROÔNIBUS, COMBUSTIVEL DIESEL,
MARCA/MODELO: M. BENS/LO 814, ANO: 2000, MOD.
2000, COR: VERDE, CHASSI: 9BM688176YB234595,
RENAVAM: 74G384059, PLACA: GXA-4717.
Lote 0002 - ÔNIBUS, COMBUSTIVEL;Diesel, MODELO; Mercedes Bens 814, ANO; 2000/2000, COR; Verde,
RENAVAM; 743096720,CHASSI:9BM688176YB234649
PLACA;GXA-4710.
Local do Leilão e para visitação: Quadra Poliesportiva,
Av. Geraldo de Barros, Sn. (Próximo á oficina do Luiz
Carlos), em Conceição de Ipanema – MG. O horário para
visitas será o mesmo descrito abaixo. O Edital completo
encontra-se a disposição dos interessados no Departamento de Materiais e Serviços da Prefeitura Municipal,
informações com membros da CPL,TEL. (33)3317-1211,
no horário de 08:00 as 11:00h, e de 13:00 ás 16:00h.
Conceição de Ipanema – Minas Gerais, em 03 de junho
2016. Willfried Saar Prefeito Municipal
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Ex-prefeito petista de
Caratinga é preso por fraude
superior a R$ 30 milhões
Ação investiga irregularidades em licitações no governo
de João Pessine/PT. Também foram presos três
ex-servidores da prefeitura.

O

ex-prefeito de Caratinga
– MG, João Bosco Pessine/PT, um funcionário
público e dois ex-membros do
alto escalão, no período em que
ele esteve a frente do executivo
foram presos na manhã desta
quarta-feira (01). Eles são acusados de participação em licitações fraudulentas.
Quatro mandados de prisão
expedidos pelo Juiz da 2ª Vara
Criminal da Comarca de Caratinga foram deflagrados na cidade. A operação denominada
“Império” foi cumprida pelo
GAECO de Ipatinga, Grupo de
Atuação Especial de Combate
ao Crime Organizado, formado
pelo Ministério Público e Policias Civil e Militar. O primeiro
a ser preso foi o ex-prefeito de
Caratinga. Pessine teria inclusive desacatado membros do
GAECO e precisou ser levado na parte de trás da viatura
da Polícia Civil. Segundo os
promotores de justiça de várias comarcas, um escritório
de advocacia de Vitória, no
Espírito Santo, simulava um
procedimento licitatório, com
a participação do ex-prefeito e
de assessores de governo, com
o objetivo de adquirir títulos da
dívida pública.
Na licitação de fachada, o
escritório Capixaba ficava responsável por forjar documentos. Através dessas informações, a Prefeitura de Caratinga
deixava de pagar tributos ao
INSS e à Previdência. Parte
da compensação tributária que
não era paga à União era revertida em pagamentos ao escritório de advocacia. Segundo os
promotores, o restante ficava

com os servidores públicos e o
ex-prefeito João
Bosco.
Com o não
pagamento dos
tributos, estima-se que o dano
causado ao município de Caratinga alcance uma
soma superior à
R$ 30 milhões
em impostos e
multas.
Também foram
presos Leonardo
Machado Figueiredo, funcionário
público que atuou
no Departamento
de Licitação da
Prefeitura de Caratinga, o advogado Fernando Maia, que foi
assessor jurídico do ex-prefeito
e Angelita Lélis, ex-secretária
de planejamento e fazenda na
época em que João Bosco era o
prefeito (2009-2012). Na casa
dela foram apreendidos diversos documentos e até uma carabina calibre 38. Os materiais
foram levados para delegacia
de Caratinga. O Ministério Público informou que várias pessoas investigadas na operação
contribuíram com as investigações e adquiriram acordos de
delação premiada.
Três mandados de prisão
foram cumpridos no Espírito
Santo. Os promotores informaram que tanto os investigados
presos em Caratinga quanto os
representantes do escritório de
advocacia do estado Capixaba
adquiriram patrimônios luxuosos, como apartamentos de

frente para a praia e carros com
valores superiores à R$ 300 mil.
As investigações começaram
em 2013. Um dos representantes da empresa de fachada já
estava preso. O outro sócio do
escritório foi localizado no Canadá e pode ser preso pela Interpol. O promotor da comarca
de Montes Claros, no norte de
Minas, Paulo Márcio da Silva,
informou que o esquema fraudulento de licitações acontecia
em todo o país.
Municípios da região também estão sendo investigados.
O ex-prefeito João Bosco Pessine, o advogado Fernando Maia,
o servidor público Leonardo
Machado Figueiredo e Angelita
Lélis foram levados para o Presídio de Caratinga, onde ficarão
presos aguardando uma decisão
da justiça.
Fonte: http://www.doctumtv.com.br/

Irmão Geraldinho
O melhor do louvor pentecostal contato
para apresentação em igrejas

(33) 98462-2693 (33)98440-5159

Em breve lançamento do meu 1º CD Tempo de Adorar
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Morre ex-governador de
Minas Gerais Hélio Garcia

A

os 85 anos, morreu
o ex-governador de
Minas Gerais, Hélio Garcia, na manhã desta
segunda-feira (6). Ele teria
sido internado em um Hospital da Unimed, em Belo
Horizonte, mas a informação ainda não foi confirmada. Garcia estava com pneumonia e faleceu por volta
das 7h30.
O governador Fernando
Pimentel lamentou a morte,
por meio de nota:
“Foi com profundo pesar
que recebi a notícia do falecimento do ex-governador
Hélio Garcia. Homem público com uma trajetória
de inestimáveis serviços
prestados ao Estado e ao
país, Hélio Garcia era uma
das mais importantes referências da política mineira.
Minas perde uma liderança
que sempre se pautou pela
sensatez, serenidade e espírito democrático.
Aos familiares, manifesto minha sincera e afetuosa
solidariedade neste momento.”
O deputado estadual Iran
Barbosa (PMDB) escreveu
em sua conta do Twitter:
“Que triste saber que acabou de falecer um dos maiores ídolos políticos meus.
Vai com Deus Helio Garcia!
Fez muito por Minas.”
Castellar Neto, presidente da Federação Mineira de
Futebol, usou sua conta na
mesma rede social para falar: “Maior político mineiro
dos últimos anos.”
Saulo Carvalho, diretor
geral da Câmara Municipal
de Belo Horizonte, também
usou a internete: “Foi-se o

Dr. Hélio de Carvalho Garcia. Grande homem público.
Um dos maiores da sua geração. Minas Gerais de luto.
#RIP Hélio Garcia”
Histórico
Hélio de Carvalho Garcia
nasceu em Santo Antônio
do Amparo (MG) em 16 de
março de 1931.
Ele se formou em direito
pela UFMG em 1957 e, com
32 anos, elegeu-se deputado estadual. Mais tarde, foi
deputado estadual (19671971), vice-governador na
chapa de Tancredo Neves
(1983-1988), prefeito de
Belo Horizonte (1983-1984)
e governador em dois mandatos: de 1984 a 1987 e de
1991 a 1994.

Em 1998, Garcia tentou
uma vaga no Senado, mas
desistiu no início da campanha e abandonou a carreira
política.
Além de política, Hélio
Garcia era fazendeiro: refugiou-se várias vezes, entre
um mandato e outro, em sua
propriedade em Santo Antônio do Amparo, a fazenda
Santa Clara.
A partir de 2004, Garcia
começou a apresentar problemas de saúde, como má
circulação que ocasionava
dores nas pernas e dificuldades de locomoção, inflamação dos pulmões e lapsos de
consciência. Esses e outros
problemas se agravaram nos
últimos anos. Ele morreu
nesta segunda-feira, 6 de junho, no Hospital da Unimed.
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Projetos importantes são aprovados em Lajinha

R

eunião da Câmara Municipal de Lajinha em 31 de maio de 2016. Compareceu na sessão a Secretária de Saúde
Nilce e o Dr. Silvio para esclarecer algumas
dúvidas as emendas do projeto 013, no âmbito médico e de atendimento. Segundo explicou a secretária Nilce o Projeto 013 que
libera créditos adicionais, onde será aplicado e o que já está sendo feito na cidade com
os recursos que tem chegado. Falou que a
verba de 100 mil reais de autoria do deputado do Padre João eles já esperavam e por
isso ela já conta no orçamento, mas a nova
emenda de 400 mil eles não contavam, e,
portanto, necessita ser liberada no orçamen-

to e cadastrar todas as melhorias que podem
ser feitas com esta verba. E se for aprovado
já liberar o que foi pedido.
Dentro das verbas recebidas também temos as UBS que estão terminando, Aldeia,
Novo Horizonte, Pedra Bonita, e a do lado
do Hospital que é um padrão mais elevado!
Os equipamentos que serão contemplados irão beneficiar por muitos anos. Carro
de emergência, Cardioversor Desfibrilador
com Monitor, carro maca avançado, Aspirador de Secreção elétrico, ventilador pulmonar, bisturi elétrico, foco cirúrgico de teto,
carro de anestesia, DEA automático, entre
outros.

Vereador Paulo César

Segundo o vereador é
através das nossas práticas que mostramos que
Jesus está vivo ou não.
Falam demais e agem
pouco.
Sobre o Processo Seletivo disse que só de
colocar inscrição pela internet eles já selecionam
vários e desclassificam.
Sabe-se que tem pessoas
que nem passaram e estão trabalhando.
Comentou sobre a máquina Retroescavadeira que tombou no cemitério e quase machucou
o funcionário, sabe que a empresa que venceu a
licitação é de Ipanema e então porque a máquina
do município está trabalhando?
No Governo passado o mesmo dinheiro chegava e porque agora não está acontecendo, do
mesmo jeito que anteriormente não teve defesa,
agora também não tem .
Disse que o Governo está aproveitando da saúde para ganhar votos. Pois só está funcionando
porque tem recebido verbas do Governo Federal
e Estadual.

Vereador Humberto Cabral

Com a visão de médico e Diretor do PAM Dr Silvio comenta

P

ediu que os Vereadores prestem
atenção nos aparelhos que serão conquistados com essa verba.
Disse que são aparelhos
de elevada importância,
pois irá ajudar a preparar os enfermos até para
transferência, pois não
se pode colocar o paciente de qualquer maneira para o transporte
senão ele corre risco de morte. Dentro das
especificações dessa verba tem o aparelho
respirador que faz tudo sozinho para manter
o paciente respirando em uma emergência.
Essa melhoria irá atender a TODOS. E quem
pode chegar amanhã ou depois precisando
pode ser qualquer um. Ficar levando paciente
para lá e para cá gera custo para o município
e amenizando isso será bom para a cidade e
para os enfermos. Convidou para que todos
visitem o PAM e Hospital para ver como é o
trabalho dos profissionais de saúde que não
é fácil. Todos eles precisam dessa melhoria.
Vereadora Neura comentou sobre o Projeto que seria votado semana passada sobre
o Hospital, mas com a Sessão interrompida
ela não pode terminar a sua fala e nenhum
Projetou entrou em pauta.
Continuou falando sobre o assunto do seu
sobrinho, que foi maltratado no serviço para
pedir para sair. E questionou porque fazem
Processos Seletivos, sendo que colocam

quem eles querem.
Com base em que estão tomando essas decisões? Disse que em
todo final de mandato
as coisas começam a
agarrar. Foi assim com
Tião e está sendo com
Lúcio.
Comentou também
do Conselho Tutelar e
de como eles tem trabalhado. Estão sem carro e com isso deixando de atender situações.
Disse que lá nem água eles têm.
Sendo assim não tem como dar resultado
pois não tem instrumentos para isso.
Pediu novamente pelos alunos da Escola
Arnaldo Leite Ribeiro turno vespertino que
até hoje estão sem ônibus para buscá-los. Se
o Prefeito não tomar providência eles irão
levar ao Ministério Público. “Alunos menores de 10 anos, é uma vergonha acontecer
isso. ” – Disse.
O vereador Saulo agradeceu a presença de
Doutor Sílvio pelas belas palavras e pela sua
importância na cidade. E também do projeto
que será votado hoje em favor da liberação
do recurso para compra de equipamentos
para o Hospital.
Convidou a todos para a Cantata VIVO
ESTÁS – na Presbiteriana de Lajinha neste
domingo as 19h. “Devemos aprender mais
com Cristo e buscar ser como Ele foi”. Disse

Humberto Cabral
trouxe à discussão o
assunto da insalubridade, que é de direito de
alguns servidores da
saúde, mas a administração atual contratou
uma empresa de fora
que achou melhor retirar. Mostrou em um
slide fotos de locais
perigosos para trabalho no hospital, onde
atualmente
alguns
funcionários trabalham com contato direto nesta
situação. Argumentou ainda que o prefeito não
pagou a empresa que recolhe esses materiais para
descarte correto. Pediu que ao invés de se fazer
ruas e calçamentos, que melhore a saúde!
ORDEM DO DIA
Projeto 013/2016 - da Saúde – Autoriza a abertura de créditos adicionais especiais ao orçamento vigente do Município.
Este projeto que tem sido tão comentado nos
últimos dias, finalmente chegou para votação
nesta casa.
Para poder utilizar as verbas que foram enviadas pelo governo é necessário que esteja colocado dentro do orçamento, para tanto, faz-se necessário a mudança, introduzindo no orçamento os
devidos créditos das verbas e especificando cada
uma delas e sua utilização.
Como dito nas outras sessões a verba será utilizada para compra de equipamentos hospitalares
para melhorar o atendimento do PAM e diminuir
as transferências para fora ou até mesmo assegurando mais qualidade na emergência antes da
transferência.
São duas emendas: uma no valor de 100 mil
reais do deputado Padre João para equipamentos
de atenção básica enquanto a do deputado Renzo
Brás destina-se a aquisição de equipamentos e
materiais permanentes para o PAM no valor de
394 mil reais.
Na discussão;Paulo César disse que por pirraça do “Jacaré” eles não votaram semana passada.

Apoia o projeto e antes de chegar na casa já sabia
pois foi divulgado em jornal pela rua onde será
aplicado a verba. E eles não tem como não votar,
lembrando da importância da oposição neste momento e esperamos que eles agradeçam por isso,
que não usem para fazer política e utilizem para
realmente melhorar a saúde.
Flávio disse que por pirraça PC não queria
votar, mas já que os outros vão votar ele acompanha.

Vereador Renato,
melhoria no Areado
O vereador Renato
é vereador coerente
na câmara, em todas
as situações na oposição e situação, nunca
deixou de criticar o
executivo e sempre
votou em benefício
do povo. Segundo
Renato nesta administração não tem pirraça, pode ser outras
coisas, mas isso não.
Mostrou que o Areado também será contemplado com melhorias
para a UBS.
A vereadora Neura comentou que sabia que
era do PAM e não da UBS do Areado, disse que
não tem em mãos essa emenda que Renato mostrou. Pediu que seja informada de tudo, pois fica
difícil votar sem saber.
Dr. Silvio explicou que existe uma lista que
eles relacionaram o que o dinheiro poderia comprar e ficou uma folga de um dinheiro que deveria ser implementado em outras áreas, dessa
forma pode ter sobrado dinheiro para o Areado.
Já o vereador Saulo explicou que a verba do
Renzo Brás é dedicada ao PAM e a outra verba do Padre João veio destinada para a melhoria
das UBS. E esta lista está disponível porque ele
pegou essa proposta na internet que já veio mostrando tudo, é só buscar.
Humberto Cabral disse que eles são a favor
sim, e pediu que dessa verba seja retirado 20 reais para comprar um porta copo para o PAM, que
não tem.
Projeto foi votado e aprovado por todos.
Projeto de Lei 014/2016 - Reconhece a Associação de Amparo ao Idoso Monte Moriá como
utilidade pública municipal.
Como já é de conhecimento de todos, em sessões passadas o Pastor Azael esteve presente pedindo ajuda para a cidade, mas para isso deve ser
utilidade pública municipal – sem fins lucrativos.
Para poder receber apoio do Executivo é necessário que seja reconhecido como tal.
Ativa desde 14 de abril de 2014, a Associação
é reconhecida como filantrópica, social, educacional recreativa, assistencial, cultural.
Na discussão; Neura fez um apelo para que a
cidade e a sociedade apoiem mesmo este projeto, pois ela sabe da dificuldade de ter uma porta
dessas abertas. Lembrou da Meloca que mesmo
com condição financeira boa, ainda assim está
bem difícil manter a sua em Chalé. Parabenizou
a todos os envolvidos nessa linha de frente.
Renato disse que precisam se empenhar para
que este projeto seja conveniado urgentemente. Ir atrás do Prefeito e pedir isso em torno da
verdade, para que seja cumprido, com a quantia
que for possível e não apenas autorizado. O povo
precisa dessa ajuda.Foi votado e aprovado por
todos os vereadores.
Houve também indicações e moções aprovados por todos vereadores.
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Prefeito Egídio de Assis Neto, convoca reunião
para tratar sobre a retomada das obras de
pavimentação asfáltica em Santana do Manhuaçu

N

a manhã de segunda feira (30/05)
atendendo a solicitação feita pelo
Prefeito de Santana do Manhuaçu
Egídio de Assis Neto, aconteceu reunião
no Gabinete do Chefe do Poder Executivo Municipal com o representante da
empresa, Ágio Construções Ltda., o empresário Helio Marcio Gomes para tratar
da retomada das obras de pavimentação
asfáltica em Santana do Manhuaçu.
Ainda estiveram presentes na reunião
o Secretario Municipal de Administração
o Sr. Edilson Galdino de Almeida, além
do Secretário de Obras Percy Rodrigues
de Souza, que solicitaram a imediata
retomada das obras uma vez que o
Governo de Estado por intermédio da
(SEDRU/MG) Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política
Urbana, anunciou pagamento dos re-

cursos que vão permitir a realização das
obras, e ainda melhorar a qualidade das
vias públicas. Com a retomada das obras
a prefeitura irá concluir a pavimentação
asfáltica das Ruas 26 de Julho, Rua Pedro Jose de Souza e São José no Bairro
Colina, além da Pavimentação asfáltica
da Rua Manoel Iel no Bairro Cruzeiro e
Rua Nair Rocha no Centro.
Segundo o prefeito Egidio de Assis
Neto, o encontro teve o objetivo de
prestar maiores esclarecimentos à população quanto à condução e retomada das
obras. “Nossa gestão se alinha ao povo
na solicitação de melhorias para o município. Nesta reunião tivemos a certeza
que os trabalhos e a retomada das obras
de pavimentação asfáltica começarão
na próxima segunda feira dia (06/06),”
destacou o prefeito.

Prefeito Igídio, Helinho da Agio Construções, Secretário de
Adm Edilson e o Secretário de Obras Percy

A importância da oposição na política
Devair G. Oliveira

E

m todas as nações onde
se vivência a prática
democrática o papel da
oposição é reconhecido pela
sua importância. No Brasil o
papel que caberia a oposição
é feito, em grande, parte pela
imprensa, pois é a partir dela que
a população toma conhecimento
dos desvios de conduta dos políticos e alerta para os prejuízos
econômicos, sociais e culturais
de ações desenvolvidas de forma
equivocada por órgãos e agentes
públicos, principalmente os que
têm origem no poder executivo
e legislativo.
Alguns prefeitos e vereadores, não entendendo o papel da
imprensa criticam, ao invés de
saber usar as informações. Os
políticos deveriam conhecer
melhor o papel da imprensa, que
é o de informar, portanto quando
um jornal publica uma matéria
que foi discutida na câmara onde
há denúncias de vereadores o
problema não é do jornal, a
população precisa saber o que
ocorre nas reuniões das câmaras
que as vezes há denúncias sérias
que não são investigadas pelo
Ministério Público e isso não é
culpa do jornal. Todo empresá-

rio de comunicação tem como
foco principal os leitores e em
qualquer município os jornais
procuram agradar os leitores, e
todos os jornais publicam matérias que as vezes não agradam
o editor, mas é nossa obrigação
atingir todas as torcidas e também todos os eleitores falando
de todos os partidos.
O político ao ler uma matéria
que não se agradou e também
não está de acordo deve se
dirigir ao editor, no caso do
Jornal das Montanhas sempre
estamos a disposição e publicamos as duas versões, quando
chegam ao nosso conhecimento, estamos à disposição para
publicar as diversas opiniões
e deixar para o leitor tirar suas
conclusões.
Tem político que sempre
procura os meios de comunicação dando sua colaboração
com notícias, e com isso fica
em evidencia, entra no site do
jornal dá sua opinião, comentam
as reportagens é uma maneira
de interagir com os leitores e
eleitores.
Lajinha MG tem um diferencial, a Câmara Municipal
sempre teve oposição, coisa rara
em outras câmaras Brasil a fora,
a maioria dos parlamentares

querem sombra e água fresca e
passam os 4 anos sem fazer
oposição ao executivo, em troca
de algum benefício.
Qual câmara que faz oposição
de fato ao prefeito, quase
nenhuma, mas perto da eleição,
chega ao fim o período de
hibernação dos vereadores, de
cada 4 anos eles hibernam por
3 anos e meio, agora eles acordam para começar a mostrar serviços. Lógico que tem exceção,
mas na maioria só barulho, na
prática nada de concreto. Junho
e julho são meses de festas em
várias cidades, que muitos espertinhos que ainda não foram
pegos pela justiça, talvez por
falta de fiscalização dos
vereadores, são cantores sem
nenhuma expressão nacional
com caches fora da realidade e
todo mundo conhece, um contrato para a prefeitura com um
valor maior que o pago na realidade, mas isso não é papel da
imprensa, cabe aos vereadores
fiscalizarem. Nesse momento é
que a população sabe os vereadores de fato que trabalham
fiscalizando. Que tal o poder
executivo divulgar todos os gastos das festas, ou os vereadores
solicitarem os

gastos e divulgar para o povo.
No Brasil usa-se bastante a cultura para desviar dinheiro e isso
para descobrir não é difícil, diz
que o costume do cachimbo
deixa a boca torta, e como tem
boca torta por aí, é só querer
fiscalizar e investigar.
A oposição quando é maioria
como na câmara de Lajinha, se
torna quase mais importante
que o executivo, pois eles são
os que ditam o que será ou não
aprovado na cidade, e isso deve
ser observado pelo povo e também pela situação agradecendo
a colaboração.
Só que a oposição necessita
ser mais inteligente, não só

aprovar, mas fiscalizar com eficiência e olhar as coisas erradas
que acontecem no município.
Ao longo da história verificamos que em lugares em que não
existiu oposição, a população
pagou um alto preço, pois se
tornaram reféns de políticos
demagogos e em muitos casos
acabaram sendo governados
por ditadores. Um país, um
estado, uma cidade sem oposição, é um espaço propício para
o surgimento da pior espécie de
político. O político autoritário,
prepotente e egocêntrico, aquele que não consegue ver além
do seu umbigo.
A importância da oposição

não pode ser medida apenas
no período eleitoral, a sua
importância vai mais além, ela
se dá em todos os momentos
da prática política. É ilusão
acreditar que a política pode
ser vista apenas por um anglo,
a política é muito mais ampla
e dinâmica, e nesse contexto
o olhar da oposição pode nos
fornecer outros anglos de visão. Em nome da construção
de uma sociedade democrática
precisamos valorizar e respeitar
a prática política feita pela oposição. Essa oposição tem que
ser política, e não aquela feita
por oportunistas, carreiristas e
demagogos.
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CANTINHO DE FÉ
por

Pr. João Soares
da Fonseca
"É inaceitável o que foi aprovado esta semana: além dos aumentos, a gigantesca criação de cargos"
Jerônimo Goergen (PP-RS), sobre a criação de 14 mil cargos públicos federais em tempos de crise.

DELATOR PROCUROU PGR
JÁ DE POSSE DE GRAVAÇÕES
O ex-senador Sérgio Machado usou de sua experiência
de negociador, no mundo empresarial e no submundo da
corrupção, para obter da Procuradoria Geral da República
(PGR) o seu acordo de delação premiada. Para valorizar a
proposta, com a qual espera obter perdão judicial ou pelo
menos uma redução de pena, ele procurou a PGR já de
posse das gravações comprometedoras dos seus aliados.
SONHO REALIZADO
Machado entendeu que entregar aliados como Renan Calheiros, seu padrinho, ou Romero Jucá, era tudo o que a
PGR sonhava.
TIRANDO O CORPO
Com gravações tornadas públicas, amigos que ainda restam difundiram a versão de que Sérgio Machado foi pressionado pela PGR a delatar.
SÉRGIO JURUNA
Fontes do Ministério Público Federal confirmam que a iniciativa de gravar os aliados foi do ex-senador e ex-presidente da Transpetro.
DUPLA DELAÇÃO

A BATATA ASSA
A delação do ex-diretor da Petrobras Nestor Cerveró pegou
em cheio lideranças petistas, e pode piorar. Dilma e Lula
estão preocupados mesmo é com as delações da OAS, Andrade Gutierrez e Odebrecht.
POBRE CONTRIBUINTE
“É inaceitável o que foi aprovado esta semana: além dos
aumentos, a gigantesca criação de cargos”, diz Jerônimo
Goergen (PP-RS), sobre a criação de 14 mil cargos públicos federais em tempos de crise.
GESTORA INCOMPETENTE
Para o deputado Paulo Foletto (PSB-ES), Dilma Rousseff
não tem competência para governar o Brasil. Ele considera
“remota” a possibilidade de retorno da petista.
CONTAS IRREGULARES
Ministros do Tribunal de Contas da União (TCU) acreditam
que as irregularidades encontradas pela área técnica nas
contas de 2015 do governo Dilma podem complicar definitivamente a presidente afastada. “Relatórios técnicos
deixam-na numa situação delicada”, diz um deles.
NÃO SOBREVIVERÁ

Com a delação, Sérgio Machado queria blindar o filho Expedido, “Did”, mas acabou por torná-lo alvo. E o filho também fez acordo de delação.

No Congresso, deputados do grupo que defende novas
eleições dizem não acreditar que o ex-presidente Lula seria
eleito. Dizem que dificilmente ele sobreviveria dois meses
sem ser preso pela Lava Jato.

PT SE AGARRA NA TETA DA
‘QUARENTENA REMUNERADA’

VÍCIO

Já são dezenas os pedidos de “quarentena remunerada”
à Comissão de Ética Pública da Presidência da República, cujos integrantes foram nomeados por Dilma Rousseff.
Espertos, ex-ocupantes de boquinhas no governo petista
querem continuar recebendo seus salários integrais alegando “dificuldade de encontrar trabalho”. A malandragem
petista foi usada antes por Antônio Palocci, ex-ministro da
Casa Civil de Dilma.

TRANSPETRO: MACHADO PODE
DEVOLVER R$1,2 BILHÃO

A corrupção fez barba, cabelo e bigode na era PT. A Lava
Jato acha que até o cabeleireiro de Dilma, Celso Kamura,
era pago no “caixa 2”.

Ao menos seis ex-ministros de Dilma receberão R$31 mil
por mês, sem trabalhar, alegando “conflito de interesses”
com a iniciativa privada.

A Procuradoria Geral da República calcula que o ex-presidente da Transpetro Sérgio Machado e o filho Did, seu
operador financeiro, que fecharam acordos de delação premiada com a Lava Jato, podem devolver 300 milhões de
euros (R$1,2 bilhão) afanados de contratos da subsidiária
da Petrobras. A estimativa é de que desde o seu início o
esquema de corrupção pode ter desviado R$6 bilhões da
Transpetro.

MALANDRAGEM

FUNDO DA CORRUPÇÃO

Entre os que continuarão pendurados nas tetas do governo, recebendo salários integrais de ministro, estão Jaques
Wagner e Miguel Rossetto.

A suspeita dos investigadores é de que o dinheiro administrado por “Did” e o pai seria de caciques do PMDB, seu
partido “padrinho”.

BOQUINHAS DE 6 MESES

ESCORPIÃO GRAVADOR

Até sexta-feira, a Comissão de Ética da Presidência concedeu 29 quarentenas a ocupantes de diversos cargos no
governo Dilma.

Sérgio Machado provocou conversas com ex-aliados como
Renan Calheiros e Romero Jucá, como parte do acordo de
delação.

PÉ NA TÁBUA

DIRTY MONEY

O governo interino tem pressa em finalizar os trabalhos
da comissão do impeachment. Não quer que o processo
entre em agosto, mês que terá início as Olimpíadas. Seu
objetivo é resolver o caso até o fim de julho.

A Polícia Federal investiga se o dinheiro desviado por Sérgio Machado na Transpetro está em fundos na Europa,
onde morava o filho.

EX-MINISTROS

QUEM MANDA
O Planalto nem considerou a proposta de pelegos do Ministério da Transparência de apresentar lista tríplice para
o comando da pasta. A orientação no governo é não se
render ao corporativismo.
ELEIÇÃO NO NINHO
Atual líder da bancada tucana, o
senador Cássio Cunha Lima (PB)
é cotado como candidato a presidente do partido, em 2017. Conta com apoio do senador Aécio
Neves (MG) e do ministro José
Serra.

NITROGLICERINA
O Ministério Público Federal considera a delação de Did
Machado muito mais contundente do que a do pai Sérgio
Machado.
SERRA SE ALINHA À OMC NO
COMÉRCIO INTERNACIONAL
Entenderam tudo errado: longe de divergir, o chanceler
José Serra está alinhado com o diretor-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), embaixador Roberto
Azevêdo. Eles concordaram, em reunião em Paris, esta
semana, que será bom para o Brasil buscar negociações
bilaterais, que segundo Serra foram abandonadas nos governos do PT. Mas sem descuidar do multilateralismo da
OMC.

jsfonseca@pibrj.org.br

Lá em cima é melhor
O pregador norte-americano D. L. Moody gostava
de contar a história de uma irmã, muito pobre e muito
enferma, que vivia confinada a um quarto, como se parafusada ao leito. Mesmo assim, seu semblante era sempre
luminoso, alegre e otimista. Ela morava no quinto andar
de um pardieiro, um prédio velho e decadente, espécie de
favela vertical.
Uma amiga decidiu visitá-la e levou junto uma outra
senhora, pessoa de algum poder aquisitivo. Não havia
elevador, e as duas começaram a subir vagarosamente as
escadas. Chegando ao segundo andar, a senhora rica fez um
comentário: “Que lugar escuro e sujo!”. A amiga limitava-se a responder: “É, sim, mas lá em cima é melhor”. No
terceiro andar, a senhora rica voltou a comentar: “A coisa
aqui está pior ainda”. “Concordo” respondeu a outra, “mas
lá em cima é bem melhor”.
Chegaram, finalmente, ao último andar. O sorriso da
enferma iluminava o ambiente. Embora tudo fosse limpo,
com flores na janela, a pobreza era visível e palpável. A
senhora rica não se conteve: “Deve ser muito difícil para
a senhora viver aqui, não?” Sem hesitação, a enferma respondeu: “Que nada, lá em cima é bem melhor!”.
A vida na terra é marcada pelo sofrimento. Choramos,
sofremos, gememos... Temos danos de todo tipo: decepções, desastres, doenças, dores, desemprego, divórcio,
dúvidas, dívidas... Este mundo é, como alguém chamou
adequadamente, um “vale de lágrimas”.
Nascemos chorando e, ao partir, deixamos para trás
gente chorando também. No clímax de seu sofrimento, Jó
admite: “O meu rosto está todo avermelhado de chorar,
e sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte” (Jó
16.16 RAB). Neste mundo é assim: todos atravessamos o
“vale da sombra da morte” (Sl 23.4).
Paulo apóstolo deixou claro a sua certeza de uma vida
melhor: “Considero que os sofrimentos do presente não se
podem comparar com a glória que será revelada em nós”
(Rm 8.18). Veja que nós não apenas iremos para a Glória,
mas que a própria Glória há de ser revelada “em nós”.
Seremos um com ela. Iremos para o Céu, e o Céu estará
em nós de modo pleno.
Irmão, levante a cabeça: Lá em cima é melhor!

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE
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POLÍCIA
Pai e filho presos com armas
de fogo e munições.

LAJINHA -Durante Operação Alferes Tiradentes,
realizada no dia 31 de maio,
policiais militares estiveram em um estabelecimento
comercial do bairro Novo
Horizonte para cumprimento de Mandado de Busca
e Apreensão. Durante as

buscas foram encontrados
dois revolveres, um calibre
22 e outro 32, aproximadamente 50 munições de
variados calibres, 01 bucha
de maconha; 04 coldres de
couro; 01 recipiente contendo pólvora preta e materiais
utilizados para carregamento

de cartuchos. Ante ao exposto, os comerciantes, que
são pai e filho, assumiram
a propriedade dos materiais
encontrados pela PM, sendo
presos e conduzidos à delegacia como todos as armas,
munições e demais produtos
apreendidos.

Menor infratora é apreendida com drogas

LAJINHA -Uma adolescente de 15 anos de idade
foi apreendida pela Polícia
Militar durante patrulhamento pelo bairro Honorato.
A infratora estava com 07
buchas de maconha e uma
porção de cocaína. A ação
policial aconteceu depois
que a jovem foi vista andando na companhia de um
adolescente.
Ao perceberem que estavam sendo observados pela
equipe policial, cada um dos

suspeitos seguiu em uma
direção diferente. A moça
foi abordada e demonstrou
muita inquietação na presença dos policiais. Eles
perceberam que havia algo
escondido dentro da blusa
dela e que ela estava tentando
disfarçar.
A suspeita foi levada para
o quartel e na presença das
conselheiras tutelares acabou
entregando as 07 buchas de
maconha que estavam escondidas dentro do sutiã. Uma

porção de cocaína e três reais
em dinheiro também foram
apreendidos.
A menor infrator admitiu
que as drogas eram para
consumo própria e para venda. Segundo alegações da
garota, os entorpecentes
foram comprados de pessoas
desconhecidas na cidade de
Manhuaçu.
A menor infratora foi apreendida com as drogas e levada à delegacia para demais
providências.

Criminoso invade casa pelo telhado e mata homem
VA R G E M A L E G R E
(MG) - Conforme apurado
pela perícia técnica da Polícia Civil, o corpo da vítima
foi encontrado caído entre a
passagem da cozinha e copa
do imóvel. No corpo de José
Antônio da Rocha, de 61
anos, foram encontradas 19
ferimentos provocados por
facada, sendo cerca de dez
nas costas, quatro no abdômen, com uma das facas
cravada no corpo e foram
desferidos golpes nos olhos
e em outras partes do corpo.
A cena suspeita foi identificada por um morador
que passava por uma via
pública acima e próxima à
residência.
O crime foi registrado na

residência situada na rua
Sebastião Machado Sobrinho, número 201, no bairro
Crispim Elias, em Vargem
Alegre.
A PM já tem suspeita sobre a autoria do crime e um

intenso rastreamento está
sendo realizado, conforme
informou Tenente Reinaldo.
A família está no local
identificando os possíveis
pertences roubados.
Fotos: Super Canal

MANHUAÇU (MG) Lucas Queiroga Marques,
19 anos, atirou no tórax de
William Elias Ramos, 29
anos, por volta de 3 horas da
madrugada de sábado, 04/06,
no bairro Santa Luzia, em
Manhuaçu. A vítima relatou
aos policiais que se encontra-

va próximo a sua residência,
quando o autor Lucas Queiroga Marques, armado com
um revólver, chegou e efetuou
um disparo de arma de fogo.
O tiro atingiu o lado direito
do tórax, tendo o autor fugido
logo em seguida. O Corpo de
Bombeiros socorreu William

Elias para a Unidade de Pronto
Atendimento (UPA). A bala
ficou alojada no tórax. Ele foi
medicado e permanece internado em observação. Foi feito
um intenso rastreamento pela
Polícia MIlitar no bairro, mas
o autor não foi encontrado.
Carlos Henrique Cruz

Homem é baleado no tórax no Santa Luzia
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PM prende infratores após homicídio

MANHUAÇU (MG) – Em
resposta à onda de crimes envolvendo menores na cidade de
Manhuaçu e demais municípios
da região, a Polícia Civil conseguiu determinação da Justiça para
a internação de dois adolescentes
acusados de envolvimento na
morte de um homem no bairro
Santa Luzia, no último domingo
(29). A decisão foi expedida na
quinta-feira (2).
O delegado de Homicídios de
Manhuaçu, Guilherme Mariano
Caldeira Coelho, explica que a
rápida decisão da Justiça só foi
possível graças aos esforços da
Polícia Civil, Polícia Militar e
do Ministério Público. “Esse
trabalho foi intenso e obtivemos
sucesso. Começamos a trabalhar
nesta internação no dia da prisão
dos maiores e apreensão dos
menores”, explicou Guilherme.
Pouco tempo depois de terem
cometido o crime, os quatro
envolvidos foram encontrados
e detidos. Os maiores permaneceram recolhidos no Presídio de
Manhuaçu. Já os dois menores
aguardavam decisão da Justiça
para expedição das respectivas
internações.
“Queremos frisar a parceria das
Polícias Estaduais e do Ministério
Público no combate à criminalidade em Manhuaçu e região.
Não temos medido esforços para
conter os índices de violência
nas cidades em que atuamos. As
internações desses adolescentes
são exemplos disso”, pontuou o
delegado.
O comandante do policiamento
militar em Manhuaçu, capitão
Schuab, reiterou a importância
do trabalho desenvolvido em
parceria entre as Polícias Civil e
Militar, juntamente com o MP e
a Justiça. “Desde a prisão desses
dois menores, a PM estava engajada em interna-los. Conseguimos mostrar para o juiz Marco
Antonio que os adolescentes
poderiam passar da condição de
autores para vítimas, uma vez que
a sociedade, ao ver a impunidade,
poderia cometer justiça com as
próprias mãos”, explicou Schuab.
O oficial lembrou ainda que a
internação dos menores tem caráter punitivo, mas também serve
de alerta para outros adolescentes
infratores. “Conhecemos casos de
jovens que se sentem intocáveis
e continuam cometendo crimes
em Manhuaçu. Estes também
serão alcançados pela lei, assim
como já o fizemos com outros
dez adolescentes desde o final do
ano passado. Estamos atuando de
forma incansável para punir todos
os menores infratores conforme
a lei exige”, concluiu o capitão.
Outros menores infratores

aguardam vaga em Centros de
Internação. “Vamos continuar
trabalhando para que a lei seja
cumprida e que estes adolescentes
em conflito com a lei sejam punidos”, finalizou Guilherme.
ENTENDA O CRIME: Dois
adolescentes foram apreendidos
e dois indivíduos maiores de
idade foram presos, na noite deste
domingo (29). Eles são apontados
como responsáveis pela morte de
Amarildo Dutra e Silva, que foi alvejado com quatro tiros. O crime
aconteceu no bairro Santa Luzia.
Durante patrulhamento, o Centro de Operações da PM transmitiu às viaturas do turno que no
Bairro Santa Luzia, indivíduos
não identificados efetuaram vários
disparos de arma de fogo contra
outra pessoa que estava em um
bar. Que tais indivíduos, após
efetuarem os disparos, evadiram
em um gol de cor branca tomando
rumo ignorado.
De imediato, a guarnição mais
próxima, comandada pelo tenente
Moura, se deslocou em direção ao
Bairro Santa Luzia pela BR-262.
Próximo ao Batalhão, deparou
com um gol branco em sentido
contrário (Manhuaçu/Reduto).
Momento em que retornaram
e determinaram que o veículo
parasse.
“Determinamos que os ocupantes do veículo desembarcassem. Neste momento, um dos
ocupantes que estava no banco
de trás ao lado do motorista
desembarcou e arremessou um
objeto do outro lado da rodovia.
Realizamos busca pessoal nos
quatro indivíduos, durante busca
nos abordados, não foi encon-

trado nenhum objeto ilícito,
contudo, em busca ao veículo,
foi encontrada uma bucha de
maconha, tendo um deles assumido a propriedade da droga”,
explicou Moura.
Um dos ocupantes informou
que arremessou o revólver calibre 38 e que ele foi o autor dos
disparos no Bairro Santa Luzia.
Foi realizada busca às margens
da BR-262, sendo que foi encontrado em cima do telhado de uma
casa, um revólver marca Taurus
cal. 38, com seis cartuchos deflagrados.No local do homicídio,
foi constatado que um indivíduo
estava caído ao solo sem vida,
atingido por disparos de arma
de fogo. Foi feito o isolamento
do local e acionamento da perícia, que realizou os trabalhos e
constatou cinco perfurações no
corpo da vítima. Após os trabalhos, o corpo foi liberado para a
funerária.
DESAVENÇA: O autor dos
disparos relatou que em data anterior, a vítima efetuara disparos
de arma de fogo em sua direção,
contudo, não informou os motivos. Segundo informações os indivíduos tem envolvimento com
drogas. Diante dos fatos foi dado
voz de prisão para os envolvidos
maiores de idade e apreensão
por ato infracional para os dois
adolescentes envolvidos, sendo
conduzidos até a delegacia para
as providências cabíveis.
Foi recolhido e apreendido um
telefone celular, dinheiro, um
bucha de maconha; um isqueiro;
seis munições deflagradas calibre
38; um revolver .38 e um Vw/Gol
foi removido.
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ENTRETENIMENTO
CAÇA-PALAVRAS

* Amigos, ganha-se e perde-se. Inimigos,
acumula-se.
* Funcionários públicos: nunca tantos fizeram tão pouco em tanto tempo.
* Qualquer idiota é capaz de pintar um
quadro, mas somente um gênio
é capaz de vendê-lo.
* O que o instrutor da escola de kamikases disse para os alunos?
- Prestem atenção, que só vou fazer
uma vez.
* Se você tentou falhar e conseguiu, você
descobriu o que é paradoxo.
* A advocacia é uma maneira legal de burlar a justiça.
* Júri: grupo de pessoas cuja tarefa é decidir quem tem o melhor advogado.

TOURO – de 21/4 a 20/5: É preciso ter um pouco mais de paciência com pessoas
da família ou agregados mais próximos. Procure, se for o caso, fazer programas mais
seguros e dentro da intimidade do lar. Período positivo para quem lida com a docência
e com as redes sociais.
BENS E FINANÇAS: o período está muito positivo e estimulante para aumentar a
renda e prosperar. Novos interesses materiais podem ajudar a encontrar saídas para
possíveis dificuldades financeiras pontuais no final do mês. Interesses materiais tendem
a se sobrepor aos relacionamentos.
GÊMEOS – de 21/5 a 20/6: Muitas vezes é preciso testar o mercado, pesquisar antes
de iniciar ou se preparar melhor diante de boas ideias em que a intuição acende a luz
verde. O melhor desse processo é seu talento e habilidades que podem se destacar e
ampliar as possibilidades.
BENS E FINANÇAS: quando uma porta se fecha, não é preciso se desesperar, pois
diante do quadro astrológico, há oportunidades surgindo para ajudar. Um período promissor pode iniciar depois do dia 21 de junho, inclusive aos que menos esperam e teimam
em manter pensamentos negativos. Preste atenção e interprete o texto sem palavras.
CÂNCER – de 21/6 a 22/7: Você, mais do que nunca, é responsável em se proporcionar condições para executar planos desejados. Cuidado com as influências negativas
e saiba separar o joio do trigo para não se arrepender depois. Ouça mais, fale menos
e faça uma boa triagem antes de repetir algo. Instabilidade no ar.
BENS E FINANÇAS: mesmo no meio de possível instabilidade que leva a querer
encontrar soluções talvez nem tão óbvias, podem surgir propostas financeiras, aumento
de rendimentos e possíveis trabalhos que poderão ajudar, sobretudo depois do dia 20
de junho.

Sucesso
- O homem de sucesso é aquele que ganha
mais dinheiro do que sua mulher pode gastar.
- A mulher de sucesso é aquela que encontra tal homem.

O bêbado chegava todo dia no boteco, pedia uma pinga, tapava o nariz
e tomava tudo num só gole. Um dia o balconista não se conteve:
- Escuta aqui, o cara ! Porque você tapa o
nariz enquanto bebe ?
E o bêbado:
- É que o cheiro da pinga me dá água na
boca... e eu gosto dela é pura!

LEÃO – de 23/7 a 22/8: Como os planos e projetos são intensos, pode ser que te
chamem de egoísta ou de individualista. É possível mesmo que algumas atitudes mais
individualistas tenham sido necessárias nos últimos dias, só que agora há segurança
para dividir e cooperar com os coletivos, sobretudo no trabalho.
BENS E FINANÇAS: até o final desta primeira quinzena, pode ter progressos em
áreas financeiras ou até receber algum dinheiro engatado por motivos burocráticos. É
importante, porém, saber argumentar e se expressar de forma política e polida, aí os
resultados podem ser bem melhores.

sete erros

VIRGEM – de 23/8 a 22/9: Sentirá bons reflexos de suas ações positivas no trabalho
até meados do dia 20 deste mês. Poderá ter o reconhecimento daqueles que detém
o poder e que poderão estender a mão para lhe ajudar na condução de uma ou outra
ação. Sua ambição está evidente.
BENS E FINANÇAS: de certa forma, há instabilidade quando o assunto for financeiro. O planeta Vênus poderá dar aquela mãozinha necessária para parar, questionar
e encontrar soluções a partir do dia 20 de junho. Pense bem e procure racionalizar,
sobretudo questionando até sua própria intuição.
LIBRA – de 23/9 a 22/10: Bons ventos trazem notícias profissionais positivas, pois
sua dedicação e capacidade de resolver ou antever problemas terá um forte efeito na
carreira profissional. Isso, evidentemente, não vem “do nada”, pois a forte base familiar
pode ser uma “mão na roda” para sustentar possíveis voos mais altos.
BENS E FINANÇAS: até meados do dia 20 de junho, algumas dificuldades podem
atrapalhar os planos. Isso inclui a burocracia e a forma como lida com ela. Inclusive é possível até mudanças de direcionamento ou sacrifícios para contornar situações adversas.

Mineiro
O capiau, muito do pão-duro, recebe a visita de um amigo. A certa altura da conversa o amigo pergunta: - Se você tivesse seis
fazendas, você me dava uma? - Claro, uai!
- respondeu o mineiro. - Se você tivesse seis
automóveis, você me dava um? - Claro que
sim! - E se você tivesse seis camisas, você
me dava uma? - Não! - Porque não! - Porque
eu tenho seis camisas!

ESCORPIÃO – de 23/10 a 21/11: O poder das escorpianas está ainda mais forte:
até o poder de sedução e de destaque no meio social ou no trabalho darão o tom do
momento. Só que os escorpianos sabem que devem equilibrar interesses pessoais fora
com os da família, daí é só uma questão de bom senso e política.
BENS E FINANÇAS: nessa primeira quinzena, a dificuldade será como encontrar
prioridade para um ou outro pagamento. A família, mais especificamente o cônjuge, pode
ajudar. Procure não dramatizar tanto a dificuldade financeira e dê tempo ao tempo, que
tudo vai se equilibrando com sacrifícios no momento certo.

Caipira vendo TV

SAGITÁRIO – de 22/11 a 21/12: Os compromissos sociais e até amorosos terão
benefícios neste momento em que Marte dá uma trégua às sagitarianas. As responsabilidades testam sua capacidade de resolução de problemas, porém nada que afete seu
otimismo e esperança em ver a vida fluindo a contento. Prioridade na carreira profissional.
BENS E FINANÇAS: boas notícias àquelas que têm o dom da negociação e das
habilidades políticas, pois há esperança no fim do túnel. É preciso, porém, equilibrar
as cobranças familiares com a dedicação em assuntos profissionais, pois isso poderá
repercutir no futuro.

Um caipira foi visitar o compadre e tendo intimidade, entrou na casa sem bater. O
compadre estava sentado num sofá assistindo televisão. O caipira então cumprimenta :
Oi cumpadre, firme? O compadre responde:
Nada sô, futebor...

CAPRICÓRNIO – de 22/12 a 20/1: Boas perspectivas nas parcerias e até mesmo
àquelas que estão num relacionamento sério e duradouro. Cobranças da vida social
poderão ajudar a solucionar algum conflito judicial ou extrajudicial num futuro próximo.
Pense bem antes de se comunicar.
BENS E FINANÇAS: a princípio, as finanças e o patrimônio estão sob controle
nesses primeiros vinte dias. Algumas dificuldades, sobretudo, diante de planos para
julho, podem afetar o equilíbrio. É possível encontrar apoio na família.

Caipira envergonhado
O amigo fala: - Ó Zé sua muié tá te traindo
com Arcides. - Magina! Ela não me trai não.
Cê tá enganado. - Oia Zé toda vez que ocê sai
prá trabaiá o Arcides vai prá sua casa. Indignado com que o amigo diz, o Zé finge que sai
de casase esconde dentro do guarda roupa.
Passando umas horas, quem bate na porta? O
Arcides. O Zé fica olhando pela porta do guarda roupa que está entreaberta e logo vê: Sua
muiê leva o Arcides para dentro do quarto e
começa a sacanagem: tira blusa e os peito cai,
tira a calcinha e a barriga cai. E lá de dentro do
guarda roupa o Zé põe as mãos no rosto e diz:
- Ai, meu Deus! Que vergonha do Arcides!!!

Astrológica por Claudia Vannini
ÁRIES – de 21/3 a 20/4: A mente está favorecida, o raciocínio
mais rápido e o poder com as palavras idem. Por isso aproveite
para se dedicar com entusiasmo aos estudos e a desbravar, quem
sabe, novos rumos a serem percorridos, inclusive com apoio de
amigos e de novas amizades.
BENS E FINANÇAS: se resolver fazer algum investimento mais alto, preste mais
atenção e analise com prudência. Isso inclui a sua própria intuição para evitar enganos
desnecessários. Terá o apoio da família depois do dia 20 de junho.

Frases

Bêbado

HORÓSCOPO

CURIOSIDADES
VIOLINO - A Yamaha desenvolveu um violino
eletrônico para não incomodar a vizinhança. Um
chip de processamento de sinais digitais, permite
tocar o violino com fones de ouvido. Além de silencioso, reproduz quatro estilos de sons e pode
ser programado para tocar acompanhamentos.
Custa cerca de US$ 695 nos Estados Unidos.
SONS E CORES - Sons e cores só existem
dentro da gente. São vibrações de partículas,
dentro de determinado comprimento de onda,
que podem ser percebidas pelos nervos auditivo e ótico. Sem eles, veríamos o mundo como
realmente é: silencioso e incolor. Tal como não
escutamos o ultra-som nem vemos a radiação

ultravioleta ou infravermelha.
RADAR - O radar foi inventado em 1922 por
dois cientistas norte-americanos, Albert Taylor
e Leo Young. O nome é sigla de Radio Detecting And Ranging, ou seja, detecçao e ressonância através do rádio. Ficou guardado no
laboratório até que se encontrou utilidade para
ele na II Guerra Mundial.
AUTOMÓVEL - O primeiro automóvel se
deve ao engenheiro militar francês Nicolas Joseph Cugnot. Foi criado entre 1763 e 1769.
Tinha três rodas, era acionado a vapor e destinava-se a substituir os cavalos no transporte de
peças de artilharia.

AQUÁRIO – de 21/1 a 19/2: A primeira quinzena está excelente para manter a
organização da burocracia no trabalho e na vida pessoal em dia. Para quem estiver à
procura de emprego, este mês está interessante, mas não esqueça dos trunfos de seu
currículo, tais como: cursos, diferenciais, experiência, habilidades, competência, e o
melhor, a maneira como trabalha em equipe.
BENS E FINANÇAS: com o movimento de Netuno, é possível se deparar com
dificuldades para o cumprimento de acordos financeiros até o dia 20 deste mês. É
preciso ter cautela e paciência, inclusive, para receber dinheiro, parcelado ou não, de
contratos ou outros acordos.
PEIXES – de 20/2 a 20/3: Continua a energia da semana passada, ou seja, tentar
equilibrar os interesses pessoais no trabalho que podem fazer progredir a carreira
profissional com os da família. É aquela situação, se você pode resolver um assunto
relevante dentro de casa, encontre os meios necessários, seu coração com a solidariedade ficará bem.
BENS E FINANÇAS: é preciso, ainda, cautela com as questões financeiras, incluindo
investimentos e formas de poupar. Marte está retrógrado até final de junho e exigirá
maior atenção e poder de observação entre débitos e saldos. Em julho a situação volta
a fluir melhor, mas é preciso preparar o terreno.
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Príncipe Charles é flagrado por
revista aos beijos com rapaz
Filho da rainha Elizabeth II, Charles foi casado com princesa Diana
e fotos mostram suposto
caso homossexual com
jovem. De acordo com a
revista americana "Globe", o príncipe Charles,
herdeiro do trono britânico, foi flagrado aos
beijos com um homem mais novo. A publicação divulgou fotos, somente na versão impressa, do suposto momento em que o membro
da realeza aparece com um rapaz, mas de costas, não sendo possível
identificar se realmente é Charles ou se está rolando mesmo um beijo. Ainda segundo a revista, a duquesa de Cornwall Camilla Parker,
esposa do príncipe, estaria pensando em pedir o divórcio. Os dois
estão casados desde 2005. E o Palácio de Buckingham teria ficado
“em choque” com o vazamento dessas fotos.
Mas a "Globe" não é famosa por sua credibilidade. A revista já
afirmou que a rainha Elizabeth II estaria muito doente em 2012, e
que , caso falecesse, Camilla já estaria fazendo o jogo dos tronos
para garantir que ela própria usasse a coroa ao lado do marido. O que
nunca foi confirmado, até porque, a rainha britânica comemorou seu
90º aniversário neste ano.
Herdeiro direto da coroa britânica por seu filho de Elizabeth,
Charles também é o príncipe de Gales e foi casado com a princesaDiana, com quem teve dois filhos, os príncipes William e Harry.

Zezé ataca Zilu em defesa de Graciele:
"Quem usufrui do luxo é minha ex"
Cantor manda indireta para ex-mulher ao
rebater críticas de fãs que não aceitam seu relacionamento com Graciele Lacerda. Zezé Di
Camargo voltou a disparar indiretas para a ex-mulher, Zilu Godoi, nas redes sociais. Poucos dias depois da família protagonizar um
barraco para todo mundo ver no Instagram, o
cantor entrou em uma nova polêmica ao rebater críticas de fãs que não aceitam seu relacionamento com Graciele Lacerda, na manhã de
quinta-feira (2). Muitos internautas entraram
no perfil de Zezé para criticá-lo por, segundo
eles, o cantor ter trocado o casamento de mais de 30 anos com Zilu
para ficar com Graciele. Os seguidores até afirmararam que a modelo está em um relacionamento com o cantor por interesse.
Irritado com os comentários, Zezé saiu em defesa da atual namorada e atacou a ex. "Quem está usufruindo do luxo é a minha ex.
E não minha namorada. Ela não liga pra isso. Vocês não sabem de
nada", disse. "Ela é assim mesmo. Por isso eu me apaixonei e me
apaixono todos os dias. Porque ela continua assim, na simplicidade".
No bate-boca, o cantor ainda negou que tenha "trocado" Zilu por
Graciele e disse que dá valor para a sua família. "Não é questão de
trocar. É de sentimento. A única parte que mudou foi a mulher. A
família continua do mesmo jeito. Família são pais, irmãos, filhos e
netos".

Zilu processa ex-namorado para reaver
dinheiro emprestado
Zilu Godoi não está vivendo
uma boa fase e após brigas com
Zezé di Camargo, agora está na
justiça contra o cantor Zé Henrique, seu ex-namorado. A empresária
está processando o rapaz, depois de emprestar dinheiro ao sertanejo
para montar um estúdio milionário.
De acordo com informações do jornalista Léo Dias, do jornal “O
Dia”, assim que reatou com a mulher, Karine, o cantor atendeu um
pedido dela e retirou Zilu da sociedade que mantinham – ela tinha
42% do negócio.
Chateada, Zilu resolveu tomar medidas drásticas. A ação judicial
corre em segredo de Justiça na 3ª Vara Cível de Jundiaí, interior de
São Paulo.

Biel planeja processar repórter que o
acusou de assédio sexual
Biel decidiu processar a repórter que o acusou de assédio sexual. A
revelação foi feita pelo empresário do músico, Alexandre Baptestini,
no sábado (4).“O caso já está nas mãos do nosso advogado Felipe
Ortiz. Estão sendo estudados os danos morais, pessoais e à imagem do

Biel”, explicou ao jornal “O Dia”.
Em tempo: uma repórter de 21 alegou ter
sido assediada por Biel e registrou o caso na 1ª
Delegacia da Mulher de São Paulo, na última
sexta-feira (3).
Durante a entrevista, o funkeiro teria a chamado de “gostosinha” e que “a quebraria no
meio” se tivesse relações sexuais com ela. O
áudio e vídeo estão em posse da delegacia.

Anitta viaja para Cannes após internação
no Rio por suspeita de Zika Vírus
Cantora deu um susto nos fãs na manhã
de sábado (04) ao ser levada para o hospital. Ao que tudo indica, a saúde da cantora
Anitta vai muito bem. Na manhã de sábado
(04), a artista deu um susto em seus fãs ao
ser internada após passar mal em casa. A
suspeita era de que Anitta estava com Zika
Vírus. Mas, horas depois, ela foi pra casa ao
ser diagnosticada com virose e aproveitou a
folga na agenda para postar uma foto em seu
instagram beijando o ator Pablo Morais.
Mas, parece que o momento de descanso já acabou. De acordo
com o colunista Leo Dias, do jornal "O Dia", a cantora embarcou
na noite de sábado para Cannes, na França. Segundo fontes, Anitta
participará de uma palestra com o presidente da sua gravadora, a
Warner Music.

Vin Diesel anuncia que Neymar estará em
Triplo X 3: O Retorno de Xander Cage
Parece que Neymar está mesmo se enturmando com o pessoal de Hollywood.
Depois de bater uma bolinha com Justin
Bieber, agora, nesta sexta-feira, dia 3, o
astro de ação Vin Diesel anunciou que o
jogador irá para as telonas.
- Muito orgulhoso em anunciar que
Neymar terminou seu primeiro dia de filmagem em Triplo X 3. Ele tem talento!
#oretornodexandercage
Ainda não se sabe qual será o papel de Neymar no longa, que
contará também com Nina Dobrev, Ruby Rose e Samuel L. Jackson.
O filme deve chegar às telonas em 2017.

Oi? Chris Brown é acusado
de pisar em cabeça de fã
Chris Brown foi acusado de pisar na cabeça de Malek Mokrani durante um show
em Cannes, na França, no último dia 18.
Tudo aconteceu depois de uma briga se instalar no local. No entanto, ainda não se sabe
se o homem estava envolvido na confusão ou se foi agredido por
estar próximo.
O fã foi ao hospital com dores de cabeça e no pescoço. Segundo o
“TMZ”, o homem entrará na Justiça contra o músico.
Em seu Instagram, Brown, por sua vez, desmentiu a agressão.
"Fomos a Cannes em uma boate onde eu estava me apresentando.
Não teve fãs agredidos por Chris Brown, nenhum fã apanhou do
Chris Brown. Eu estava com o dono do local, estávamos curtindo e
tudo mais. Até que um cara passou pela equipe, eu acho que ele não
sabia quem eu era e não estou nem aí, mas ele me agrediu.”
O músico disse que, na verdade, foi agredido. “Colocou as mãos
ao redor da minha garganta e tentou me empurrar para um canto. A
segurança o afastou. Cuidamos da situação apropriadamente e seguimos em frente. Não tem nem porque isso ficar nos meus pensamentos. Então, não diga que bato em fãs, eu não faço isso.”

Após ataque racista, Ludmilla combate o
preconceito em nova música
Com o lançamento do novo álbum previsto
para esse mês (Junho), Ludmilla posta trecho do
que seria sua nova música de trabalho nas redes
sociais: “Os racistas não querem aceitar eu peito
e digo vai ter negro sim poderoso e bem sucedido, não sou a primeira nem a única pretinha
sagaz fica tranquilinho de onde eu venho tem
mais” postou em sua conta no Facebook.
Entenda o caso: Ludmilla se irritou com comentários racistas que recebeu de um usuário do
Instagram e procurou a polícia. Um dia depois,
Hélder dos Santos confessou o crime à Polícia.
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Domingo (29/05), a cantora deu uma entrevista
ao Fantástico e comentou sobre: “Foi uma mistura de sentimentos. Tristeza, raiva, vontade de
fazer alguma coisa na hora ali. Eu fiquei com a
sensação de que tinha que fazer alguma coisa,
que não podia deixar aquele cara impune”, disse
a cantora.
De acordo com o MP, se condenado Hélder
pode ser sentenciado a até três anos de prisão,
além de multa. Ele já responde na Justiça por
crime de tentativa de homicídio.

Prince teria morrido por overdose
de opioide, diz agência
Desde a morte de Prince, no dia 21 de abril, a
espera pela real causa da morte do cantor deixou
muita gente apreensiva. Mas agora, de acordo com
a Associated Press, Prince teria morrido por overdose de opioide, ou seja, drogas que provêm do ópio.
Para quem não se lembra, Prince foi encontrado morto em sua
casa, em Minnesota, nos Estados Unidos, e diversas explicações
para o caso já haviam surgido. Mas agora, ainda de acordo com a
agência de notícias, nesta quinta-feira, dia 2, uma autoridade policial dos Estados Unidos que não quis se identificar teria revelado a
real causa da morte. Com isso, as suspeitas de que ele teria usado
remédios no dia do ocorrido se confirmam, conforme a imprensa
internacional noticiou na época do falecimento.
Já de acordo com a People, fontes afirmam que ele estava acostumado a usar analgésicos, mas ainda não foi revelado qual a origem dos medicamentos e como Prince os teria conseguido. Aliás,
a herança do cantor, que já é alvo de disputas familiares, pode ficar
congelada por anos.

Latino rebate Kelly Key após cantora dizer
que era traída: 'Fala pra aparecer'
Latino rebateu a ex-mulher Kelly
Key após ela o acusar de traição durante uma entrevista de rádio. Em
entrevista ao jornal "Extra", neste
sábado (4), o cantor afirmou que a
artista o citou apenas para ganhar
destaque e que a loira não foi agradecida por tudo que ele fez.
"Ela precisa falar de mim para
aparecer, né? Fazer o que? Deixa
ela. Independentemente disso, minha parte eu fiz como homem de
tê-la ajudado a se livrar das maldições do mundo artístico. Lamentável que ela não tenha gratidão. Gosto dela", declarou Latino à
publicação.
Ao programa "De Cara", da rádio "FM O Dia", Kelly Key falou
sobre o término de sua relação com Latino, com o qual tem uma filha: Suzana, de 15 anos, com quem é sempre comparada nas redes
sociais. "Eu que terminei porque era muito traída, não aguentava
mais aquilo. É algo que faz 16 anos, então algumas coisas ficaram
no tempo, lá atrás, e não me recordo, mas eu sei que fui que coloquei um ponto final na relação. Era um relacionamento muito mal
resolvido e eu era muito jovem".
Ela continuou: "Nunca traí o Latino, eu tinha 16 anos, era burra.
Eu chorava muito. Hoje, tenho 33 anos, não teria problema em
admitir se tivesse traído, até porque não teria feito nada demais,
teria sido um refúgio para muitas das coisas que sofri", afirmou.
Atualmente, a cantora é casada com Mico Freitas, com quem tem
um filho, Jaime Vitor Freitas, de 11 anos

Ex-BBB Munik e Olin Batista são vistos
aos beijos em festa do RJ
Parece que Munik Nunes encontrou um novo amor! A campeã
do “BBB 16” foi vista aos beijos
com Olin Batista, filho de Eike Batista, na madrugada de sábado (4),
em uma balada no Rio de Janeiro.
O suposto novo casal foi apresentado por amigos em comum,
segundo o jornal “Extra”. Na última quinta-feira (2), o DJ havia
postado um clique com a morena
após convidá-la para uma festa privada. No dia seguinte, a ex-BBB jantou com Olin e depois seguiu
para uma boate com o rapaz. Os dois evitaram ser fotografados juntos, mas só deixaram o local juntos ao amanhecer.
A assessoria dos dois afirmou que eles são apenas “novos amigos
que acabaram de se conhecer”.

12

07 de junho / 2016

acesse: www.jm1.com.br

11º BPM prestigia profissionais da imprensa
N

o dia 1º de junho, foi celebrado o Dia
da Imprensa. A data foi lembrada e
comemorada pelo comando do 11º
Batalhão de Polícia Militar, em Manhuaçu.
Profissionais da imprensa da região participaram de um café da manhã preparado com
muito carinho para homenageá-los, na manhã
desta quarta-feira.
O Subcomandante do 11º BPM, Major
Adenilson Damasceno do Amaral, recebeu os

profissionais de emissoras de rádio, internet e
jornais e registrou uma palavra de agradecimento aos homenageados pela parceria e pelo
comprometimento com a verdade e a justiça.
O Assessor de Comunicação do 11º
Batalhão, Tenente Adilson Junior, em sua
fala relembrou a trajetória da Imprensa no
Brasil, desde sua chegada com a vinda da
Família Real Portuguesa, passando pelos
tempos da ditadura até os dias atuais,

Veículos apreendidos sem
Licenciamento 2016, não precisam
pagar reboque nem pátio, diz DETRAN

O

Departamento de Trânsito de Minas
Gerais (Detran-MG), considerando-se
que houve um problema na emissão e
envelopamento dos Certificados de Registro
e Licenciamento de Veículos (CRLV), realizados pela companhia responsável pelos
processamentos de dados, informa que o
prazo para licenciamento dos veículos com
finais de placa 1, 2, 3, 4 e 5 será prorrogado
até 15 de junho de 2016.
Neste sentido, atendendo ao estabeleci-

O

do, o Departamento informa que notificou
aos pátios credenciados que toda apreensão
ocorrida no dia 1º de junho, por motivo
da falta do CRLV/2016, estará isenta da
cobrança de diária e reboque. A isenção
para retirada dos veículos incluídos nestes casos terá limite de 48h. O prazo de
licenciamento dos veículos com número
final da placa 6, 7, 8, 9 e 0 continua 30 de
junho, conforme publicado anteriormente.
(Detran-MG)

amor entre os avós e seus netos é um sentimento inexplicável, afinal eles são pais e mães duas
vezes! Vovó e vovô além de dar doces e agradar,
também gostam de parabenizar seus netos! Portanto,
Bryan neste dia 5 de junho eu desejo mil felicidades pra
você e Parabéns pelo seu oitavo aniversário é o que
desejam todos os seus avós.

marcado pelo avanço da tecnologia e da
informação.
Após as palavras de agradecimento e

homenagens, os convidados receberam um
cartão alusivo à data e participaram de um
café da manhã.Assessoria de Comunicação

