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Circulação: Região Vertente do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Distribuição gratuita

Iniciada 23ª Exposição de
Lajinha com grande festa
A

tradicional festa de Lajinha a Expoal, este ano completando a
XXIII Exposição Agropecuária de Lajinha está com tudo definido
para os cinco dias de festa. E já no sábado dia 16 de junho mostrou
grande sucesso dando arrancada da Expoal com uma grande cavalgada com
320 cavaleiros que acabou se misturando com centenas de carros e motos em
uma irreverente descontração do jeito que gostam os lajinhenses.
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EDITORIAL

CHARGE

Existe democracia nos
partidos políticos brasileiros?
Apesar de termos 29 partidos políticos, na realidade todos
estão nas mãos de poucos, não deveria ser assim, muitos partidos são dominados por uma única família e é sabido que quem
manda mesmo no partido do município é o deputado majoritário.
Ah se aqui a política fosse levada a sério pela cúpula dos partidos! Infelizmente não temos partidos fortes, quase tudo é feito
de maneira autoritária. Partidos são criados por descontentamento de alguns membros, lembra porque Heloisa Helena saiu
do PT e fundou o Psol? Caso Kassab prefeito de São Paulo
criou o PSD e assim vão levando a política brasileira onde os
partidos não tem credibilidade e nem força política. Quantos
munícipes pensando em fazer alguma coisa séria na política
acabam se decepcionando com as decisões muitas vezes tomadas de cima para baixo, pois vem um deputado que não conhece
a realidade local e num total desrespeito desfaz o sonho de muitos que pensam que existe democracia dentro dos partidos. Mas
não meu amigo leitor, em muitas organizações partidárias ainda
impera o coronelismo apesar de termos 29 partidos. Em Alto
Jequitibá nas eleições de 2008 houve um total desrespeito com
mais de 150 filiados do PTB, ele nunca esteve tão organizado e
com tantos filiados como nessa época, o vereador Edimar Lobato, não concordando com a democracia resolveu atropelar a organização e o direito de muitos, foi ao deputado Bráulio e esse
mandou fazer outra comissão provisória e o PTB foi reduzido a
5 membros, revogando o que há de mais legítimo na democracia
que é a vontade da maioria. Até mesmo o PT já atropelou muitos sonhos por interferência direta de Lula, em muitos estados
foi desfeito o sonho de muitos militantes, nestas eleições em São
Paulo Lula está forçando a barra para colocar um de seus exministros deixando de lado figuras históricas dentro do partido,
será o fim dos partidos? E a tão sonhada reforma quando virá?
Se fosse contar casos que de manhã uma comissão e a tarde
outra todo o jornal não caberia. Para que tantos partidos políticos se não há tantas ideologias e pensamentos diferentes? Mas
funciona assim um determinado político querendo com o poder
econômico ganhar as eleições domina todos os partidos possíveis para depois acomodar seus afilhados e companheiros, sendo assim, só por aí você já eliminou uma grande barreira e fica
difícil, pois cada partido tem um determinado número de vagas
para os candidatos e ainda tem o tempo no rádio e na televisão e
se um cidadão consegue arregimentar um número razoável de
partidos está praticamente com a eleição ganha. Quem não se
lembra do Dr. Eneas que não pôde expor seu plano de governo
no tempo que lhe deram só podendo dizer: “Meu nome é Eneas” . Existem políticos despreparados para administrar, mas
mesmo assim estão aí, e o Brasil está cheio de Tiriricas a imprensa já mostrou vários casos destes pelo país a fora. Isso
começa com o desrespeito a vontade da maioria, existe muitos
municípios grandes onde vários partidos de igual modo irão disputar as eleições em melhores condições que os demais apenas
com comissão provisória na democracia isso é inadmissível, resta aos brasileiros esperar da justiça eleitoral arbitrar nestes casos que desonram a democracia e fazer valer o direito do cidadão que pensa em ajudar sua cidade e o Brasil.
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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
Amados, no dia 22 de junho a Associação de
Ministros Evangélicos de Matipó realizará um show
com Nívea Soares e Banda lançando seu novo cd:
Honra e glória. Dia 23 teremos marcha para Jesus
com inauguração de placa: Matipó é do Senhor
Jesus e Monumento a Bíblia, culminando com o
show da banda toque no altar do Rio de Janeiro.
Teremos a presença de prefeitos e deputados
Pr.Cláudio Marinho de Pontes - Matipó, MG
Presidente da Associação de Ministros
Evangélicos de Matipó - AME MATIPÓ
Ao Jornal das Montanhas,
Gostaríamos de parabenizar este grande jornal
pelas reportagens políticas que gosto muito e fico
por dentro de todas as manobras dos políticos e
das articulações dos partidos, afinal estamos em
um ano eleitoral e vamos votar para vereadores
e prefeitos e é interessante sabermos das nego-

ciações partidárias e isso vocês fazem com competência.
Jorge Aparecido - Lajinha/MG
Ao Jornal das Montanhas,
Sou um assíduo leitor de jornais amo de paixão
a leitura, leio tudo que chega as minhas mãos, a
leitura é a melhor vitamina para o cérebro e o
conhecimento nos ajuda a enfrentar o dia a dia e
graças a leitura de jornais que não caí em golpe
de tantos que são aplicados todos os dias, mas a
nossa finalidade principal é parabenizar pelo seu
editorial do dia 27 de maio sobre Os grandes prejudicados do Regime Militar, eu sei exatamente o
que é sentir na pele, pois eu fui muito prejudicado, servi na Vila Militar no Rio de Janeiro, os
governos que assumiram depois de Sarney só tiveram olhos para os civis esquecendo das carreiras militares, e assim inocentes pagam pelos
pecadores.
Francisco Leite G. Pereira - Mutum/MG
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
E a novela do IFET Manhuaçu?
Nossa! Esse pessoal, disseram que as
obras iam começar logo no mês seguinte, isso
dito em março e estamos em junho e nada,
dizem por aí que nem o terreno está acertado,
em época de eleição os políticos inventam
cada uma, mas também os vereadores de Manhuaçu pensam que ser vereador é executar.
Atenção gente da casa de leis, vamos fiscalizar e fazer leis para beneficiar o povo de
Manhuaçu, uma dica, está aí os bancos abusando da paciência dos usuários a saúde em
péssima condições de atendimento.

cura um candidato a vice-prefeito a altura de
somar, de fazer acontecer e de prestígio! Até
o dia 30 de junho a coisa vai estar pegando
fogo em Valadares e nos outros mais de 5 mil
municípios brasileiros!

Aliança PT-PSDB
e DEM em Lajinha

Calçadas dignas

seria o pré-candidato do PT a prefeito de Manhuaçu isso ficou decidido, aceitamos sim
compor com o PDT se eles aceitarem ser précandidato a vice-prefeito” argumentou Dorca.
Segundo ainda informa a presidente não
tem cabimento de um partido bem estruturado como o PT com o maior tempo de
rádio e TV mais de 4 minutos aceitar ser
pré-candidato a vice de um outro menos
estruturado e com pouco mais de um minuto de tempo, “ainda mais o PT que tem
uma história neste país e hoje temos a presidência da república tudo isso deve ser
levado em conta”, afirmou Dorca.

A volta de Adejair

realmente ele pode confiar, uma pergunta não
quer calar, porque o secretário Geraldo Dângelo não apareceu na posse de Adejair? Afinal ele fica ou sai? A verdade é que muitos
que foram para outros partidos estão agora
refazendo seus cálculos se vale a pena continuar ou voltar.

Juíza de volta
O Supremo Tribunal Federal (STF) anulou dia, 14 de
junho decisão do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ)
que havia aposentado compulsoriamente, em 2010, a juíza Clarice Maria de Andrade. A magistrada foi afastada de suas funções por ter ordenado, em 2007,
a prisão de uma menina de 15 anos numa cela
de homens no município de Abaetetuba, no
Pará. Com a decisão, ela pode retomar as atividades no Judiciário.

Cuidado Valadarense!
Um dia, teremos uma fiscalização digna de
punir os responsáveis pelas péssimas calçadas que temos. Ficam prendendo quem tenta
ganhar a vida vendendo badulaques, frutas e
etc, nas ruas da cidade. Mas, não punem com
multa e nem com justiça de indenização quem
deixa as calçadas e nossas ruas cheias de buracos, levando muita gente a tropeçar machucar
por falta de cuidados, ou seja, fazer uma calçada digna, isso sem falar dos animais soltos nas
ruas e praças de Manhuaçu, o prefeito e vereadores precisam priorizar as pessoas!

Está pegando fogo I

Pode vir um racha prometeram a composição de vice-prefeito e agora não sabem o que
fazer com tantos pré, a vaga é só uma, um dos
forte concorrente a vaga pode não aceitar e
tudo indica que pode até não concorrer a vereança, com isso fortalecendo outro grupo.
Esta coluna acertou, agora tudo indica Toninho Gama poderá ser o pré-candidato a vice
de pré-candidata Imaculada.

Está pegando fogo II
Grupo que apoia o fazendeiro André Merlo pré-candidato à Prefeito de Valadares pro-

Depois de muito disse me disse e desistência de Lucinho, agora parece ser certa a sua
aceitação para ser o pré-candidato do PSDB e
possivelmente uma aliança com o PT e Democrata, tendo como pré-candidato a vice o Serginho para disputar a eleição de outubro. Em
reunião realizada esta semana ficou decidido
os pré-candidatos a Prefeito Lúcio Santos (Lucinho do Ozair), do PSDB, e a vice-prefeito
Sérgio Correia (Serginho Correia), do PT.
Está coligação vem sendo trabalhada desde abril com a participação da pré-candidata
a prefeita de Manhuaçu Cici Magalhães do
PMDB e do deputado estadual Bráulio Braz,
Secretário de Estado de Esportes e Juventude, e a presidente do PSDB/Lajinha Maria
Aparecida das Dores Lacerda e o vereador
do Democratas Renatinho Rodrigues.

PT terá candidatura
própria, afirma Dorca
Em conversa conosco a presidente do PT
Partido dos Trabalhadores de Manhuaçu,
afirmou que está fora
de cogitação uma aliança do PT para ser vice
de qualquer candidato,
esse assunto já fora tratado em reuniões e encontro do partido,
“quando fizemos a prévia era para saber quem

Ruim com ele, pior sem ele, esse era o lema
que tomava conta das rodinhas de bate papo
nas mesas de discussão nos cafezinhos de
Manhuaçu. Tinha até gente dando uma de
Nelson Gonçalves, cantando... Boemia, aqui
me tens de regresso E suplicante te peço a
minha nova inscrição. Voltei para rever os
amigos que um dia eu deixei a chorar de alegria; me acompanha o meu violão. Vá sonhar
em novas serenatas e abraçar seus amigos
leais.
Vá embora, pois me resta o consolo e alegria de saber que depois da boemia é de mim
que você gosta mais".
Adejair Barros fez um pronunciamento
emocionado. “Primeiramente, quero agradecer a Deus. Quero agradecer a minha esposa,
às minhas filhas e meus genros que estiveram comigo nesse período, foram meio esteio. Quero também agradecer à minha mãe
que, de seus 82 anos, eu via a tristeza nos
olhos dela por causa do meu afastamento.
Quero agradecer ao presidente desta casa
que me substitui nessa jornada. Sabemos da
sua competência e tudo o que você fez não
foi surpresa. Você mostrou que é um administrador capaz. Também agradeço aos outros vereadores que sempre confiaram em
mim, me apoiaram e me ajudaram. Quero agradecer aos meus verdadeiros amigos. Só nessas horas difíceis que você vê quem é quem”.
Logo que Adejair foi afastado, muitos que
estavam ao seu lado o abandonaram e outros falaram mais que deveriam, e agora Adejair vai refazer novamente seu gabinete e recolocar seus verdadeiros amigos aqueles que

Vem aí mais uma etapa de Edital para abrir
concessões para empresas de ônibus operar
na área urbana de Governador Valadares trocando em miúdos, empresa de ônibus tipo
Valadarense. Vão abrir concorrência, mas
com certeza ninguém deve aparecer a não
ser a própria "Valadarense", daí, espera-se
que a prefeita Elisa Costa no edital a ser elaborado coloque que queremos ônibus refrigerados, limpos, novos e pontuais. Que fique proibido superlotação, andar quase parando para chegar ao ponto, e nem passar
correndo deixando passageiros para trás.
Prefeita tem moral para isso, é só colocar no
contrato, está no contrato tem que cumprir!

Universal está de olho
A Igreja Universal do Reino de Deus de
Valadares está de olho no imóvel onde funciona a famosa Feira de Petrópolis na Minas
Gerais entre Serra Lima e Sete de Setembro.
Quer aquele imóvel e outro do lado, pretende ali construir o maior templo da Universal
no Vale do Rio Doce!

2º Turno em Valadares
Se a cidade tiver mesmo segundo turno acho difícil nesta altura dos acontecimentos
- vamos ter até desconhecidos naniquinhos
sem expressão nenhuma candidatando para
poder fazer acordos no final das contas. A
direita e centro querem segundo turno de
qualquer maneira... sem segundo turno a coisa complica para a elite política valadarense
hum...! Vamos ver o circo pegar fogo!
CONTINUA PÁGINA 4
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.

Inauguração da APAC de Manhuaçu

Greve professores em Manhuaçu continua

para comportar os detentos da APAC,
começando a funcionar a partir da próxima segunda-feira dia 18 de junho. Foram gastos 1,7 milhão, investidos pela
SEDS (Secretaria de Defesa Social),
sendo que este ano será repassado R$
350 mil reais para a manutenção. A solenidade contou com a presença de várias autoridades, entre elas
o Presidente
da FEBAC,
Dr. Valdecir
Antônio, o coordenador do
Programa Novos Rumos,
Juiz de direito
Dr. Luiz Carlos
Resende, Secretário Rômulo Ferraz e
o Superintende de Assuntos Prisionais
Dr. Murilo.

Ficaram calados e omissos e Adjair é empossado em meio a Greve anunciada pelos
professores. Segura mais essa Prefeito Adjair Barros. “Esperamos a semana passada toda
e não fomos procurados sobre a proposta
que encaminhamos. O então Prefeito Renato
Cezar informou que o Secretário de Educação protocolou uma proposta e depois disso
não tivemos resposta. A assembleia então
decidiu entrar em greve”, explicou a diretora
da UNSP Carmem Brum.
As professoras agora decidiram que, ao
invés das aulas apenas em meio período (operação tartaruga) irão fazer a paralização total.
“Não há interesse das professoras em prejudicar os alunos, mas é a forma de sensibilizar
e pressionar o poder público. Temos que dar
um fim a essa história que já virou uma novela. Queremos uma resposta positiva”, afirma
Carmem.
Para demonstrar a insatisfação com o vencimento, os professores da rede municipal
de ensino fizeram uma manifestação na tarde
de quarta-feira, dia 13, em frente ao Paço Municipal. Ao iniciar a assembleia, a representante da União Nacional dos servidores públicos (UNSP), Carmem Brum leu um comunicado assinado pelo Executivo solicitando

que os profissionais da educação voltem às
atividades até o final do mês.
Ao ser perguntada sobre o posicionamento da UNSP quanto ao impasse, a coordenadora Carmem Brum diz que toda a documentação exigida já foi entregue e, tudo está legal. “Entendo o lado do Executivo, que não
quer ter mais problemas. Mas, a categoria
não aguenta mais esperar. Pois, a cada encontro existe a condição de que “vamos ver
na semana que vem e, nada acontece”. Essa
situação precisa ser resolvida o mais rápido
possível ”, sintetiza Carmem Brum.

PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO – PSD –
COMISSÃO PROVISSÓRIA
DE MANHUAÇU –
EDITAL DE CONVENÇÃO

PARTIDO DEM
DEMOCRATAS –
COMISSÃO PROVISSÓRIA
DE MANHUAÇU –
EDITAL DE CONVENÇÃO

PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO – PSB –
COMISSÃO PROVISSÓRIA
DE MANHUAÇU –
EDITAL DE CONVENÇÃO

PARTIDO COMUNISTA DO
BRASIL – PC DO B –
COMISSÃO PROVISSÓRIA
DE MANHUAÇU –
EDITAL DE CONVENÇÃO

Nos termos da legislação em
vigor, e na conformidade do Estatuto do PSD, ficam convocados por este edital os membros
do Diretório e filiados para a convenção municipal , que será realizada no dia 30/06/2012, com
início as 13:00 Horas as 18: 00
Horas, na Câmara municipal de
Manhuaçu, com a seguinte ordem do Dia.

Nos termos da legislação em
vigor, e na conformidade do Estatuto do DEM, ficam convocados
por este edital os membros do
Diretório e filiados para a convenção municipal , que será realizada no dia 30/06/2012, com início
as 13:00 Horas as 18: 00 Horas,
na Câmara municipal de Manhuaçu, com a seguinte ordem do Dia.

Nos termos da legislação em
vigor, e na conformidade do Estatuto do PSB, ficam convocados
por este edital os membros do
Diretório e filiados para a convenção municipal , que será realizada no dia 30/06/2012, com início
as 13:00 Horas as 18: 00 Horas,
na Câmara municipal de Manhuaçu, com a seguinte ordem do Dia.

Nos termos da legislação em
vigor, e na conformidade do Estatuto do PC DO B, ficam convocados por este edital os membros do Diretório e filiados para
a convenção municipal , que será
realizada no dia 30/06/2012, com
início as 13:00 Horas as 18: 00
Horas, na Câmara municipal de
Manhuaçu, com a seguinte ordem do Dia.

DELIBERAR SOBRE PROPOSTAS DE COLIGAÇÃO
ESCOLHA DE CANDIDATOS A PREFEITO, VICE PREFEITO E VEREADORES
SORTEIO DOS NÚMEROS
COM QUE CONCORRERÃO
OS CANDIDATOS

DELIBERAR SOBRE PROPOSTAS DE COLIGAÇÃO
ESCOLHA DE CANDIDATOS
A PREFEITO, VICE PREFEITO
E VEREADORES
SORTEIO DOS NÚMEROS
COM QUE CONCORRERÃO
OS CANDIDATOS

MANHUAÇU , 15 DE JUNHO
DE 2012.

MANHUAÇU , 15 DE JUNHO
DE 2012.

WILSON GUIMARAES
PACHECO
PRESIDENTE DEM
MANHUAÇU

MARIA IMACULADA DUTRA
DORNELAS
PRESIDENTE PSB
MANHUAÇU

Aconteceu sexta-feira dia 15 de junho a inauguração da APAC (Associação de Proteção e Assistência aos Condenados de Manhuaçu), situada próximo
a BR-262, saída de Manhuaçu para Reduto. O projeto medindo 10 mil metros
quadrados, com 3.500 metros adequados

DELIBERAR SOBRE PROPOSTAS DE COLIGAÇÃO
ESCOLHA DE CANDIDATOS
A PREFEITO, VICE PREFEITO
E VEREADORES
SORTEIO DOS NÚMEROS
COM QUE CONCORRERÃO
OS CANDIDATOS
MANHUAÇU , 15 DE JUNHO
DE 2012.
LUCIANO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE PSD
MANHUAÇU

DELIBERAR SOBRE PROPOSTAS DE COLIGAÇÃO
ESCOLHA DE CANDIDATOS
A PREFEITO, VICE PREFEITO
E VEREADORES
SORTEIO DOS NÚMEROS
COM QUE CONCORRERÃO
OS CANDIDATOS
MANHUAÇU , 15 DE JUNHO
DE 2012.
TIAGO BEZERRA DA SILVA
PRESIDENTE PC DO B DE
MANHUAÇU
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Coordenadoria Municipal
de Defesa Civil de Lajinha
O MUNICIPIO DE
LAJINHA-MG, através
de sua Coordenadoria
Municipal de Defesa Civil, após trabalhos e envio de projetos técnicos
aos órgãos competentes,
na tentativa de busca de
recursos para minimizar
os efeitos das chuvas torrenciais do ano passado
e início deste ano, foi
agraciado pelo Governo
Estadual, Federal e Secretaria Executiva de
Defesa Civil, com três
pontes e 11 bueiros, no
valor de R$ 500.000,00,
obras estas já concluídas
em diversos locais da
zona rural e que atende a
milhares de Munícipes,
facilitando o trânsito e o
escoamento da produção
agrícola.
Durante a atuação da
Coordenadoria Municipal
de defesa civil, o Município no ano de 2010 a 2012
foi contemplado com 1.200
cestas básicas, 800 telhas
de amianto, 300 colchões,
700 cobertores, 15 rolos de
lona plástica, 1.200 kits de
limpeza, 100 caixas de

água, cada caixa com 70
copos (doados pela COPASA), 35 sacos de roupas (doados pela Cruz Vermelha), 08 fardos de fraldas descartáveis, 01 caixa
de sabão em pó com 20
unidades, 01 caixa de detergente em pó com 20 unidades. Estes materiais foram doados pela CEDEC
e distribuídos aos necessi-

Coordenador Municipal Julio da Silva Hastenreiter
(Bolinha), agradece várias entidades entre elas o governo
municipal, estadual e federal

tados pela Coordenadoria
Municipal de Defesa Civil,
após prévio cadastro e
aprovação.
No mês de maio, o CEDEC disponibilizou para o
Município de Lajinha-MG,
por sua Coordenadoria
Municipal, os seguintes
materiais: 342 colchões, 75
kits de produtos higiênicos
e 125 cobertores que já

estão sendo doados aos
carentes.
Procurado por nossa reportagem para esclarecimentos sobe o grande volume de materiais e socorro recebido pelo Município,
esclareceu o Coordenador
Municipal Julio da Silva
Hastenreiter (Bolinha), que
graças a uma ação ordenada entre engenheiros, ar-

quitetos, a Coordenadoria,
os Secretários Municipais e
principalmente pelo grande
empenho do Prefeito Tião
Moreira, foi possível socorrer a todas as famílias com
a ajuda do Governo Estadual e Federal, agradecendo penhoradamente ao
CEDEC que nunca mediu
esforços para ajudar aos
necessitados. Informou ain-

da que tanto neste ano,
quanto no ano passado, o
Município abrigou mais de
40 famílias, em torno de
120 pessoas, não deixando
nenhuma necessidade básica faltar. A Coordenadoria somente entrou em pleno funcionamento e atuação firme no ano de 2010,
apesar de criada no ano de
2003.

O Município abrigou mais de 40 famílias, em torno de 120 pessoas, não deixando nenhuma necessidade básica faltar. A
Coordenadoria somente entrou em pleno funcionamento e atuação firme no ano de 2010, apesar de criada no ano de 2003.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.385.120/0001-10 - E-mail: pmsim@uai.com.br
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº297/2012.
PREGÃO PRESENCIAL Nº50/2012
O MUNICÍPIO DE SIMONÉSIA, CNPJ nº
18.385.120/0001-10 torna público que realizará
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL para contratação de empresa especializada
para fornecimento de material permanente para
atendimento das necessidades da secretaria Municipal de Educação, neste Município, com abertura marcada para 02-07-2012, às 13:00 horas.
O edital completo poderá ser obtido na sede da
Prefeitura de Simonésia, na Praça Getúlio Vargas, 50, Centro, Fone: (0xx) 33-3336-1235.
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº298/2012.
PREGÃO PRESENCIAL Nº51/2012
O MUNICÍPIO DE SIMONÉSIA, CNPJ nº
18.385.120/0001-10 torna público que realizará
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL
para contratação de empresa especializada para
fornecimento de bombas submersas e quadros
de comando para implantação e manutenção do
sistema de abastecimento de água em áreas não

atendidas pela Copasa, neste Município, com abertura marcada para 03-07-2012, às 09:00 horas. O
edital completo poderá ser obtido na sede da Prefeitura de Simonésia, na Praça Getúlio Vargas, 50,
Centro, Fone: (0xx) 33-3336-1235.
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO
Nº299/2012.
PREGÃO PRESENCIAL Nº52/2012
O MUNICÍPIO DE SIMONÉSIA, CNPJ nº
18.385.120/0001-10 torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL
para contratação de empresa especializada para
fornecimento e prestação de serviços de assistência funerária e translado, neste Município, com
abertura marcada para 03-07-2012, às 14:00 horas. O edital completo poderá ser obtido na sede
da Prefeitura de Simonésia, na Praça Getúlio Vargas, 50, Centro, Fone: (0xx) 33-3336-1235.

citação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL para contratação de empresa especializada
para realização de Transporte Escolar nos períodos matutinos, vespertinos e noturnos a fim
de atender os alunos de Alegria, neste Município, com abertura marcada para 04-07-2012, às
09:00 horas. O edital completo poderá ser obtido na sede da Prefeitura de Simonésia, na Praça Getúlio Vargas, 50, Centro, Fone: (0xx) 333336-1235.
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº301/2012.
PREGÃO PRESENCIAL Nº54/2012

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO
Nº300/2012.
PREGÃO PRESENCIAL Nº53/2012

O MUNICÍPIO DE SIMONÉSIA, CNPJ nº
18.385.120/0001-10 torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL
para contratação de empresa especializada para
fornecimento de combustível no distrito de São
Simão do Rio Preto, neste Município, com abertura marcada para 04-07-2012, às 14:00 horas. O
edital completo poderá ser obtido na sede da Prefeitura de Simonésia, na Praça Getúlio Vargas, 50,
Centro, Fone: (0xx) 33-3336-1235.

O MUNICÍPIO DE SIMONÉSIA, CNPJ nº
18.385.120/0001-10 torna público que realizará li-

Claudio Márcio Geraldo Costa
Pregoeiro

Praça Getúlio Vargas, 50 - Fone: (0xx33) 3336-1235 - Fax: (33) 3336-1269 - CEP- 36930-000 - Simonésia – Minas Gerais
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Capacitação para motoristas
da rede municipal de Lajinha
Os motoristas da rede municipal de Lajinha partici- de Souza de Caratinga/MG. Com o objetivo de melho- cem aos profissionais do transporte cursos de capaciparam de um curso de capacitação promovido pelo rar cada vez mais o transporte municipal a Prefeitura tação, pois são eles os responsáveis pela condução das
SEST/SENAT, tendo como instrutor o Sr. Júlio Cesar Municipal e Secretaria Municipal de Educação ofere- crianças, jovens e adultos do nosso município.

Com o objetivo de melhorar cada vez mais o transporte municipal a Prefeitura Municipal e Secretaria Municipal de Educação oferecem aos profissionais do transporte cursos de capacitação
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Iniciada 23ª Expo
A
Edineia, Sebastião Franco e Sandra

Niara, Ranielly e Ana Carolina

Loyanne, Ranielly e Jéssica

Marcio e Sirley

tradicional festa de
Lajinha a Expoal,
este ano completando a XXIII Exposição Agropecuária de Lajinha está com
tudo definido para os cinco
dias de festa. E já no sábado dia 16 de junho mostrou
grande sucesso dando arrancada da Expoal com uma
grande cavalgada com 320
cavaleiros que acabou se
misturando com centenas de
carros e motos em uma irreverente descontração do
jeito que gostam os lajinhenses.
O anúncio foi feito pelo
Prefeito Sebastião Moreira.
Segundo o prefeito o povo de
Lajinha merece uma festa
boa e este ano não vai ser
diferente mantendo as parcerias firmadas com a iniciativa privada. “Nosso compromisso é realizar uma
grande festa, trabalhando e
valorizando o que temos de
melhor em nossa cultura local e regional, fato este, com
essa bela cavalgada onde
centenas de pessoas até
mesmo de outro estado vieram nos prestigiar, depois da
cavalgada teremos a eleição
da rainha da Expoal e a semana que vem continua com
shows todos os dias”, garante o prefeito.
“Estamos abrindo um
grande leque de parcerias
com o propósito de reduzir
gastos e potencializar nossa
festa com as atividades dentro do parque de Exposições,
visando um maior equilíbrio
entre receita e despesas”,
explica Sebastião Franco
um dos colaboradores do
prefeito, enfatizando que
esta racionalização financeira permitirá o acesso gratuito do público, todos os dias,
na Exposição.
“Estamos cientes que festa é
bom, mas pagar o funcionalismo e credores é melhor ainda,
além de ser um compromisso
de nosso governo, portanto, vamos realizar a festa sem comprometer a prefeitura, para isto
buscamos patrocínio para garantir um evento a altura que o
povo merece”, comentou o prefeito. Um dos principais apoiadores do evento são o Sicoob/
Credicaf e a Coocafé.
No concurso realizado na
XXIII Expoal foram eleitas rainha Daniela, princesa Luana
e a Cowgirl Ana Carolina.
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osição de Lajinha
Cavaleiro de Ibatiba/ES: Anilton, Xandin,
Valdo Bidu, João Marcos e Baguim

Vinícius, Alam, Cleverson, Rafael e Wilian

10

17 de junho / 2012

acesse: www.jm1.com.br

FAEMG promove
encontro regional
em Manhuaçu

Pamonha Doce
Ingredientes:

Existem derrotas mais
triunfantes que as
vitórias.
(Montaigne)
O sinal mais seguro
da sabedoria é a
constante serenidade.
(Montaigne)
Quanto menos os
homens pensam, mais
eles falam.
(Montesquieu)
O que é atraente e
belo nem sempre é
bom, mas o que é
bom é sempre belo.
(Ninon de L’Enclos)
Experiência é a coisa
que ninguém consegue de graça.
(Oscar Wilde)
Ensine cedo aos teus
filhos que o pão dos
homens é feito para
ser dividido.
(P. Carré)

12 espigas de milho
2 xícaras (chá) de leite
3 xícaras (chá) de açúcar
3 colheres (sopa) de margarina derretida
100 g de queijo ralado
3 colheres (chá) de sal
Palhas de milho para montar a pamonha
Fitas de milho para amarrar
Modo de Preparo:
Retire os grãos de milho das espigas com uma
faca e bata-os no liquidificador em pequenas porções, com um pouquinho
de leite para amolecer. À
massa de milho, adicione
o leite, o açúcar, a margarina, o queijo ralado, o
coco e o sal. Misture bem.
Pegue duas palhas de milho e faça um invólucro, transpassando uma na outra. Coloque cerca de uma xícara de
milho na palha. Dobre-a, amarre-a com as fitas e leve para
cozinhar em uma panela espaçosa, com bastante água
fervente. Repita o procedimento com o restante das pamonhas. Forme camadas na panela com as pamonhas.
Tampe a panela e deixe cozinhar por, no mínimo, uma hora.

Para estreitar o relacionamento e fortalecer as ações propostas em conjunto, a Federação da
Agricultura e Pecuária de Minas
Gerais (FAEMG) realizou, na
segunda-feira, dia 11, em Manhuaçu, o encontro regional de
presidentes de sindicatos.
Estiveram participando representantes dos municípios de
Alvinópolis, Alto Jequitibá, Argirita, Bom Jesus do Galho, Caparaó, Caputira, Eugenopólis,
Ipanema, Lajinha, Manhumirim,
Manhuaçu, Matipó, Mutum,
Pocrane, Santa Margarida, São
João do Manhuaçu, Simonésia,
Sericita e Volta Grande.
Na oportunidade, o presidente da FAEMG, Roberto Simões
fez ampla explanação sobre as
ações desenvolvidas pela entidade, na busca de fortalecer a política na área da cafeicultura, pecuária e cana de açúcar.
Para Lino da Costa e Silva
(presidente do Sindicato Rural
de Manhuaçu), o encontro regional certamente trará bons frutos, para que os produtores rurais tenham as informações necessárias para trabalharem em
suas propriedades e, através da
FAEMG terem toda a garantia
de seus interesses e direitos adquiridos.

A censura reflete a
falta de confiança de
uma sociedade em si
mesma.
(Potter Stewart)
No meio de qualquer
dificuldade encontrase a oportunidade.
(Albert Einstein)
Não possuir algumas
das coisas que
desejamos é parte
indispensável da
felicidade.
(Bertrand Russell)
Cada lágrima ensinanos uma verdade.
(Ugo Foscolo)
As únicas desgraças
completas são as
desgraças com as
quais nada aprendemos. (William
Ernest Hocking)

ELEIÇÃO SE GANHA COM
ESTRATÉGIA E CONHECIMENTO

(33) 8887-8409 *(33) 3331-8409

PIÚMA-ES
Aluga-se Apt. 2 e 3 q (suíte)
Local privilegiado a 150 m da água
(32) 91029012 TIM
(32) 99846000 VIVO
(32) 34217000

CANTINHO DE FÉ
por

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

Desisto de entender beisebol
Minha esposa Peggy é a melhor professora que já
vi. Ela pode ensinar qualquer coisa a qualquer pessoa;
menos beisebol a mim. Não há meio de eu assimilar
as regras dessa modalidade de esporte em que os americanos se especializaram e pela qual chegam às raias
do fanatismo.
A jogada inicial, porém, é fácil de entender: um jogador arremessa, com toda a força possível, uma bolinha na área do rosto do adversário (tem de ser dentro dessa área). Por isso se diz que ele é o "pitcher", o
arremessador. O outro rebate a bolinha ainda no ar
com um taco, e o resto... O resto eu explico quando
eu conseguir entender.
Congelemos, porém, o jogo neste ponto, porque então esta jogada se metamorfoseia em metáfora, ilustrando no campo o que muita gente faz na vida real.
Penso na multidão de pitchers que deparamos vida
fora, pessoas cujo prazer parece ser alvejar a face
dos outros ou enlamear a moral alheia. Talvez o façam pelo mesmo motivo que movia Cecil Graham,
personagem de Oscar Wilde: "Minha vida me entedia
ao máximo; prefiro intrometer-me na vida dos outros".
José, filho de Jacó, foi acusado de adultério, mas
todos os leitores da Bíblia sabem que ele foi vítima de
ardilosa tática de sedução. Como não cedeu, foi parar
num presídio de segurança máxima. "A calúnia", sentenciou alguém, "se assemelha ao carvão: quando não
queima, suja".
Como se proteger desse mal? A estratégia de Jesus
continua sendo a melhor: "Bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam" (Lc 6.28). Foi o
que José certamente deve ter feito na prisão: orou ao
Deus de Abraão, Isaque e Jacó, seus bisavô, avô e
pai. Só mais tarde é que foi descobrir que a calúnia,
transferida para a administração divina, se torna degrau para a glória. A história de José prova também
que os caluniadores serão, no final, desmascarados,
como o foi a mulher de Potifar. Lançar lama nos outros: eis um esporte que não vale a pena aprender a
jogar!
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ENQUETE

Tri-Objetiva - 1
Celso de Medeiros, Buni di Medeiros
e Thayma d´Medeiros (*)

Nova coluna?...
Eis o começo!!!...
1- Os fatos serão relatados de forma objetiva!
2- As fotos trarão retratos com legenda atrativa!!
3- Os fitos buscarão recados com aplicação instrutiva!!!
1 - Relatos Resumidos! – § Objetiva é, aqui, sintética
ou resumida. Nesse sentido será o 1º, 2º ou 3º dos 3
pontos desta nova coluna “semanal”, que poderá substituir a 3 pontos “quinzenal” – Fato de forma objetiva.
Começo: Independente se a pessoa torce para o Clube
Atlético Mineiro, ou se se é anti-Galo, a contratação do
atleta Ronaldinho Gaúcho foi algo novo no cenário futebolístico mineiro e brasileiro, e, até, além-mar. Se ele é
futebolista que gosta, mais que da bola e bolada, de
bala e balada, de quaisquer formas o Galo já lucrou. O
Presidente deste, Alexandre Kalil, poder-se-ia chamar
“Galil”, pois ele gosta da agremiação que dirige, e tem
feito tudo para alavancá-la. Se só depois saberemos do
resultado, o fato, agora, é que o clube mineiro lucrou. §
Ninguém saberá do meu time em Minas pelo que eu
escrevi, nem de meus posicionamentos noutros fatos,
pois deixarei que estes falem por si. § Ah!, no Pará sou
pró Remo, no Piauí, River, e, em Pernambuco, Santa, e,
em S. Paulo, Ponte!! (não torço para nenhum time da
cidade e nem do estado Rio de Janeiro!!!).
2 - Retratos Reduzidos! – § Objetiva é, ainda, foto,
que poderá ser o 1º, 2º ou 3º dos 3 pontos desta nova
coluna. § As fotos, da versão on line do jornal O Estado
de S. Paulo, a seguir, mostram algo, mas nós lembramos
de um fato além do que a foto ajudou a dizer, originalmente. § Sim, foto ajuda a dizer de fato, de fato!...

Alexandre,
o Grande, do
Império do Galo.

Ronaldinho e o mestre Cuca
para voltar a ter fome de bola,
e a servir aos companheiros

Ronaldinho esquece baladas,
não está embolado,
mas, embalado pela bola.

3 - Recados Reconstituídos! – § Objetiva é, até, algo
como alvo ou objetivo. Poderá ser o 1º, 2º ou 3º dos 3
pontos desta coluna. § Então, esta matará a cobra e mostrará o pau, no sentido de colocar o fito ou alvo, às claras. No ponto 1, dei a notícia, que está bombando – e
não é bomba! –, do jogador bom, cor de bombom. Mostrei que a gente pode comunicar algo de time sem dizer
se torce ou não para ele. Eu, que torço para o Estrela, do
Espírito Santo (meu 2º time que não é da capital – igual a
Ponte!), mostrei que a contratação da estrela pelo Galo
foi, no que vemos no momento, algo positivo. Também,
não abandonei triques-troques ou trocadilhos. Isso explorarei, incluso, nas legendas sob as fotos. § Mas, a
objetiva ou o objetivo maior é dizer que não podemos
ser parciais nas análises, mas, deixar que os fatos falem
por si. Pode ser que, a qualquer hora, diga de outros
times para os quais torço! Prometo que não direi o de
Minas!! Mas, independente dele, quero ver o ponto positivo do outro, e o negativo do meu próprio time!!! Fato
é fato! Foto é foto!! Fito é fito!!!
1- Renda-se ao fato, sobretudo, à verdade!
2- Retrate com foto, mas sem falsidade!!
3- Recapitule para fito de objetividade!!!
(*) De de Medeiros é, universalmente, a autoria.
De di Medeiros é, geralmente, a serventia.
De d´Medeiros é, especialmente, a fotografia.
(*) O autor é graduado em Teologia e pós em História Eclesiástica.

“ É uma afronta à Constituição!”
Senador Vital do Rêgo (PMDB-PB)sobre convocar Dilma à CPI mista do Cachoeira

DNIT habilita Delta em licitação de R$ 13,6 milhões

Ele não perdoa

Declarada inidônea pela Controladoria-Geral da União, com
o ato publicado no Diário Oficial, a Delta Construções foi
habilitada com outras empresas pelo DNIT, órgão subordinado ao Ministério dos Transportes, em uma concorrência
pública no valor de R$ 13,6 milhões. A declaração impede a
contratação de empresa inidônea por dois anos.

Lula comanda a tropa de choque do PT contra Marconi
Perillo com a mesma determinação, nos estados, para derrotar os tucanos Arthur Virgilio (AM) e Tasso Jereissati
(CE) e Heráclito Fortes (DEM-PI).

Mandou bem

Os senadores Cristovam Buarque (PDT) e Rodrigo Rollemberg
(PSB), pré-candidatos ao governo do DF, não colocaram os pés no
depoimento do ex-aliadoAgnelo Queiroz (PT) na CPI do Cachoeira.

De um modo geral, o governador Agnelo
Queiroz (FOTO) se saiu bem, na CPI do
Cachoeira, e o PT o protegeu, contrariando
as expectativas.

Fora de foco
O senador Cássio Cunha Lima (PSDB-PB) achou uma perda
de tempo a oitiva dos governadores: “Ficou provado que
eles são inocentes”.

Paz goiana

Rompidos

Gato escaldado
Após a divulgação de sua troca de
mensagens com o governador do Rio,
Sérgio Cabral (PMDB) (FOTO) , o deputado Cândido Vaccarezza (PT-SP)
agora se debruça sobre o celular quando utiliza o SMS.

Campanha 2014

A deputada Iris Araújo (PMDB-GO), que vestiu o branco da
paz diante do rival Marconi Perillo, elogiou a indignação de
Agnelo na CPI.

Assessor especial no Senado, Toninho do PSOL municiou
membros da CPI, com perguntas contra Agnelo Queiroz em
seu depoimento. Agnelo derrotou Toninho em 2010, na disputa pelo governo do DF.

Quebra de sigilo

Cosme e Damião

Líderes do PT e do PMDB se reuniram para definir a estratégia na CPI, como a quebra de sigilo de 26 empresas laranjas.

A equipe do governador Agnelo Queiroz levou uma sacola, nada
discreta, com gelo, suco e barras de cereal para resistir às mais de oito
horas na CPI de Cachoeira. Distribuiu até lanchinho aos parlamentares.

DF: governo retém mais de mil alvarás de obras

Pressão social

O governo do DF, que é acusado de paralisia, mantém em
suas gavetas, nas administrações regionais, mais de mil pedidos de alvarás (autorizações) de construção, paralisando
também empreendedores privados. Sem alvarás, não há
obras, empregos ou geração de renda. O vice-presidente do
Sindicato da Habitação (Secovi-DF), Gilvan da Silva, culpa
os “cabides” que nomeiam pessoas sem qualificação.

Em menos de quinze minutos após anunciado o pedido de quebra de
sigilo bancário e fiscal de Agnelo Queiroz, a tag #abreosigiloperillo
passou a compor a lista dos dez tópicos mais comentados no Twitter.

Velho cacoete
Suspeita-se, no mercado, da imposição de dificuldades para
gerar facilidades, daí os projetos de obras engavetados.

Pensando bem...
...Cachoeira está virando filete de água.

PODER SEM PUDOR

História secreta da Eco 92

Contra a paralisia
O Sindicato da Indústria da Construção (Sinduscon-DF)
também está indócil e deve se posicionar contra a paralisia
no governo do DF.

Culpa sua?
O governo do DF acha que está tudo certo, e considera
“normal” o ritmo na concessão de alvarás de construção.
Então, tá.

Contas abertas
O PT usou a quebra voluntária de
sigilo bancário, fiscal e telefônico
do governador do DF, Agnelo Queiroz (PT), para constranger o goiano Marconi Perillo (PSDB) (FOTO)
a também abrir suas contas à CPI.
Deu certo.

Foi mal
Quando formulava uma pergunta ao governador Agnelo
Queiroz, o deputado Ronaldo Fonseca (PR-DF) cometeu a
mancada do dia, na CPI mista: em vez de “tropa de choque”,
falou “tropa de cheque”.

A abertura da Rio+20 sem os principais líderes mundiais
lembrou o esforço do Brasil para o êxito da Eco-92. Na ocasião, o americano George Bush não confirmava sua presença, e com ela provocar outras vindas importantes. O oceanógrafo francês Jacques Cousteau, que se fizera amigo do
então presidente Fernando Collor, advertiu:
- Fernando, olha, se o Bush não vier, isso aqui vai ser um
desastre...
- Mas ele tem de vir, comandante...
- Vamos lá, você e eu? – propôs Cousteau.
Collor avisou o Itamaraty que viajaria a Washington e iria
direto do aeroporto à Casa Branca. Ficariam plantados em
pé, ele e Cousteau, até serem recebidos pelo presidente dos
Estados Unidos.
- O sr. me dá 24 horas? – pediu o chanceler Celso Lafer.
No dia seguinte, o presidente americano confirmaria sua
presença.
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Lajinha preservando
suas nascentes

No dia 05 de junho comemora-se o dia do meio ambiente.
A criação da data foi
em 1972, em virtude de
um encontro promovido
pela ONU (Organização
das Nações Unidas), a fim
de tratar de assuntos ambientais, que englobam o
planeta, mais conhecido
como conferência das
Nações Unidas.
A partir de 1974, o Bra-

sil iniciou um trabalho de
preservação ambiental,
através da Secretaria Especial do Meio Ambiente,
para levar à população
informações acerca das
responsabilidades de
cada um diante da natureza.
A importância da data
está relacionada às dis-

cussões que se abrem
sobre a poluição do ar, do
solo e da água;
desmatamento;
diminuição da biodiversidade e da água potável ao
consumo humano, destruição da camada de
ozônio, destruição das
espécies vegetais e das
florestas, extinção de

animais, dentre outros.
É importante que a população seja conscientizada dos males causados
pela poluição do meio
ambiente, assim como de
políticas que revertam tal
situação.
E cada um pode cumprir com o seu papel de
cidadão, não jogando lixo

nas ruas, usando menos
produtos descartáveis e
evitando sair de carro
todos os dias. Se cada um
fizer a sua parte, o mundo
será transformado e as
gerações futuras viverão
sem riscos.
Em Lajinha, a Secretaria Municipal de Educação em parceria com a

polícia
florestal,
desenvolve um projeto
de preservação das
nascentes. E neste dia,
professores, alunos,
equipe pedagógica e colaboradores plantaram
árvores, com o objetivo
de conscientizar que cuidar é a melhor forma de
preservar.

Professores, alunos, equipe pedagógica e colaboradores plantaram árvores, com o objetivo de conscientizar que cuidar é a melhor forma de preservar.

Em Lajinha, a Secretaria Municipal de Educação em parceria com a polícia florestal, desenvolve um projeto de preservação das nascentes.
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POLÍCIA

POLÍCIA
Policial militar de
Reduto morre em
acidente na BR-262
O policial militar Fabrício Leandro Garcia, 28 anos, morreu
num acidente por volta dos 30
minutos da madrugada de sábado, 16, no km 16 da BR-262,
em Martins Soares.
Fabrício conduzia o veículo
Fiat Siena, placa HHG 9007/Manhuaçu, sentido Reduto/Martins Soares, quando colidiu com
uma carreta placa MRF 3751/
Abre Campo, que seguia em
sentido contrário.
“Lamentamos a perda de
mais uma vida em nossas estradas, ainda mais, se tratando
de um militar, um companheiro
de trabalho, um amigo. O soldado Fabrício ingressou na
Polícia Militar há quatro anos e
estava lotado no pelotão de
Reduto. Um rapaz jovem e com
um futuro promissor na PM,
que lamentavelmente, teve a
sua vida ceifada nesse trágico
acidente”, comentou o Tenente Gonçalves à reportagem.
A perícia da Polícia Civil
esteve no local e fez os levantamentos. O laudo sobre
as causas do acidente sai em

Policial militar Fabrício
Leandro Garcia

alguns dias. Segundo as primeiras impressões de quem
esteve no local, o veículo do
militar rodou na pista e colidiu com frente da carreta. O
Corpo de Bombeiros de Manhuaçu fez a retirada do copo
do policial. Foi preciso cortar
a lataria do Siena. A pista teve
que ser lavada por causa da
grande quantidade de óleo
que vazou do carro. Fabrício
era Soldado da Polícia Militar e deixa esposa e um filho.
Por Jailton Pereira

O Corpo de Bombeiros de Manhuaçu fez a retirada do
copo do policial. Foi preciso cortar a lataria do Siena.
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Estudantes são assaltados
e ônibus incendiado
Um ônibus da Viação Irmãos, que retornava de Itaperuna (RJ) com alunos da
cidade de Divino que estudam no Rio de Janeiro, foi assaltado na noite de terça-feira, dia 12, na saída de Carangola.
Segundo relatos do motorista e dos 14 estudantes que
estavam no ônibus, quando
saíram do trevo de Carangola pela rodovia BR-482, um
trecho da pista afundou e foi
construído um desvio para fazerem a manutenção, os bandidos aproveitaram que o
ônibus precisava reduzir a
velocidade.
Um homem saiu do mato,
na lateral da pista, apontando uma arma, provavelmente
uma escopeta, mandando
que o motorista parasse o
ônibus e ameaçando atirar.

Com informações e fotos do eocombatente.com.br

Os bandidos colocaram fogo no ônibus e fugiram em
seguida. O veículo foi totalmente consumido pelas chamas.

Em seguida, mais dois bandidos armados saíram do mato.
Um deles rendeu o condutor,
assumiu a direção e os outros começaram a tomar os
pertences, como carteira, celulares, bolsas e dinheiro dos
universitários.
Os ladrões levaram o ônibus para um estrada vicinal,
cerca de um quilômetro à frente, e liberaram os estudantes.
Mandaram os jovens saírem
correndo. Um deles ficou com
o celular e fez contato com o
dono da viação.
Os bandidos colocaram
fogo no ônibus e fugiram em
seguida. O veículo foi totalmente consumido pelas chamas.
A Polícia Militar esteve no
local e registrou ocorrência.
Não há informações sobre a
autoria.

Bandidos tentam assaltar
agência do Sicoob em Luisburgo
A Polícia Militar continua
mobilizada nas áreas dos batalhões de Manhuaçu e Muriaé tentando localizar os autores da tentativa de assalto
ao Sicoob de Luisburgo, na
madrugada de quarta-feira,
12.
Segundo informações,

por volta das 02:30 horas,
moradores ouviram disparos
de arma de fogo e notaram
que três homens encapuzados estavam em frente ao Sicoob. Eles danificaram a porta de vidro blindex, entraram
na agência e saíram em poucos minutos. Não foi levado

dinheiro algum.
Os homens fugiram em
uma picape Strada, cabine
dupla, de cor vermelha, pelas
estradas da zona rural até a
BR-116, em São João do Manhuaçu ou a região rural de
Divino e Orizânia.
A PM acredita que a qua-

drilha estava interessada no
cofre do banco, pois o acesso ao caixa eletrônico estava
aberto e não precisariam ter
atirado.A picape Strada, provavelmente trata-se do veículo NYD-8595, tomada de assalto em São Pedro do Glória
(distrito de Fervedouro).

Polícia Civil prende três dos acusados de
cometer duplo homicídio em Cordeiro de Minas
Suspeitos já tinham um
mandado de prisão preventiva contra eles, e foram presos após operação da Civil
no Vale do Aço. Crime teria
sido motivado por um desacerto comercial em relação à
compra de veículos.
A operação desencadeada
pela Polícia Civil na quartafeira (13/06), na região do Vale
do Aço, objetivou prender os
suspeitos de participarem de
um duplo assassinato cometido contra Wesley Dias Bedetti, de 36 anos, e Leonardo
Martins Silva Pereira, de 31,
que moravam em Belo Horizonte. Os dois teriam sido
mortos a tiros e facadas em
nove de março deste ano.
Na época, os corpos das

vítimas foram encontrados às
margens da estrada de Cordeiro de Minas, distrito de
Caratinga, em um local próximo à entrada da Lagoa do
Piau, a cerca de dois quilômetros do trevo da LMG-759,
que liga Ipatinga a Pingo
D’Água. Além de serem executadas, as vítimas também
estavam com sinais de atropelamento e um deles teve a
cabeça dilacerada.
As vítimas estavam em um
veículo Ford Ka placa HGV0445, com emplacamento em
Belo Horizonte, abandonado
no local com o porta-malas
aberto. O corpo de Leonardo
estava caído ao lado do Ford
Ka. Já o de Wesley estava a
uns 15 metros de distância

do veículo. Além de um celular sem chip e documentos
pessoais das vítimas, um projétil deflagrado de um revólver calibre 38 também foi recolhido na cena do crime. No
dia anterior ao crime, Wesley
e Leonardo também estiveram
no shopping de Ipatinga.
Prisão dos acusados. Dois ainda estão foragidos: Segundo informações da Polícia Civil, a operação resultou na prisão de três
dos cinco homens acusados de
cometer o crime: Wesley, Fernando e Onésio, que estão detidos no Presídio de Caratinga. Os
outros dois suspeitos ainda se
encontram foragidos.
Conforme a Civil, Wesley
seria o executor, e Fernando
o mandante do crime. O du-

plo homicídio teria sido motivado por um desacerto comercial em relação à compra
de veículos. Já que Leonardo trabalhava com compra e
venda de carros, e teria ido a
Ipatinga em companhia do
amigo Wesley cobrar uma
pessoa. Motivo pelo qual,
eles podem ter sido mortos.
Já havia um mandado de
prisão preventiva contra os
três que permanecem presos,
e nesta quarta, os policiais
civis realizaram mandados de
busca e apreensão nas casas
dos suspeitos. Na chácara
onde Wesley estava residindo, a Civil encontrou um tablete de cocaína e um pequeno tablete de maconha.
A ação policial também re-

Leonardo Martins Silva Pereira, de 31, Wesley Dias Bedetti,
de 36 anos, foram encontrados mortos às margens da estrada de Cordeiro de Minas, distrito de Caratinga

sultou na apreensão de canhotos de cheque em nome
de um dos acusados que foram repassados às vítimas, e
vão ajudar nas investigações.
Ainda de acordo com a polí-

cia, os três suspeitos já foram
ouvidos, porém, eles disseram
que só falarão em juízo. O inquérito da Civil já está praticamente concluído, e o caso
segue sendo investigado.
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ENTRETENIMENTO

Áries - 21/3 a 20/4 -Período propício
a projetos acadêmicos. Abra-se ás
oportunidades de parceria tanto estudantis, quanto profissionais, pois
elas viabilizarão seus planos.

O médico e o mecânico
Um mecânico está desmontando o cabeçote de uma moto, quando ele vê na oficina um
cirurgião cardiologista muito conhecido. Ele
está olhando o mecânico trabalhar.
O mecânico para e pergunta:
- Hei, doutor, posso lhe fazer uma pergunta?
O cirurgião, um tanto surpreso, concorda e
vai até a moto na qual o mecânico está trabalhando.
O mecânico se levanta e começa:
- Doutor, olhe este motor. Eu abro seu coração, tiro válvulas, conserto-as, ponho-as de
volta e fecho novamente, e, quando termino,
ele volta a trabalhar como se fosse novo.
Como é então que eu ganho tão pouco e o
senhor tanto, quando nosso trabalho é praticamente o mesmo?
O cirurgião dá um sorriso, se inclina e fala
baixinho ao mecânico:
- Tente fazer isso com o motor funcionando!

Touro - 21/4 a 20/5 - Tudo o que
você queria era ficar no sossego do
seu lar, no entanto, não é indicado
ignorar as necessidades que algumas de suas relações têm agora.
Gêmeos - 21/5 a 20/6 - Você experimentará um período de harmonia
nos seus relacionamentos pessoais
e profissionais. Terá resultados produtivos.
Câncer - 21/6 a 22/7 -Período de deixar de lado as divergências com
seus parceiros e se concentrar nas
ações pontuais necessárias para
cumprir suas tarefas.

Pontualidade
O passageiro chama a comissária de bordo
e fala:
- Senhorita, gostaria de cumprimentar o comandante e toda a tripulação pela pontualidade. Nestes dias conturbados, cumprir horários
tem sido coisa difícil, mas vocês conseguiram
levantar voo na hora exata. Vou comunicar à
diretoria a qualidade dos seus serviços.
- Muito obrigada, falou a comissária. - Mas
não se entusiasme muito porque este é o voo
de anteontem.

Leão - 23/7 a 22/8 - É preciso tomar
cuidado com despesas bobas causadas por atividades sociais. Seja
mais responsável com seu orçamento

Regime
Madame: “Doutor, preciso urgentemente perder peso. Meu marido me deu um presente e não consigo entrar nele.”
Médico: “Apareça aqui amanhã que eu prescrevo uns comprimidos. Garanto que logo, logo
a senhora vai poder usar o vestido.”
Madame: “E quem falou em vestido?
Meu marido me deu um carro de presente...”

Pai
Quando você começa a considerar que o
seu pai tinha razão, aparece um filho que diz
que você está sempre errado.

CURIOSIDADES
NINTENDO - A Nintendo foi fundada em
1889 por um artesão chamado Fusajiro Yamauchi, no Japão. A empresa, que é hoje uma
das líderes mundiais no mercado de videogames, produzia cartas de baralho chamadas Hanafunda, um conhecido passatempo
da época, partindo para a América 20 anos
depois, com baralhos ocidentais. Apenas em
meados da década de 50 é que a empresa
entrou no ramo de brinquedos, até que em
1975 assinou um contrato com a Magnavox,
distribuindo o velho Odissey no Japão. Dois
anos mais tarde, eles lançaram sua própria
plataforma em parceria com a Mitsubishi Electrics, o Color TV Game 6, que rodava algumas versões diferentes de tênis e vendeu
seis milhões de cópias.
MAGNETISMO - Na ocasião de seu descobrimento o eletromagnetismo foi visto com
incredulidade. Em 1821, Faraday, cientista inglês, descobriu o eletromagnetismo. Era o
ponto de partida para desenvolvimento dos
motores elétricos. Incrédulo, o primeiro-ministro Gladstone, sem enxergar utilidade prática, perguntou-lhe para que servia a eletricidade. O cientista respondeu: “Para que
serve uma criança?” Naquele tempo, a eletricidade movimentando a sociedade humana
não passava de sonho.

HORÓSCOPO

SETE ERROS

Virgem - 23/8 a 22/9 - Este período
é delicado para suas relações pessoais, já que seu comportamento
autoritário pode provocar desentendimentos.
Libra - 23/9 a 22/10 - A Lua em tensão com Júpiter e Saturno indica que
a disciplina é o melhor método para
alcançar suas metas. O período exige dedicação em seus projetos pessoais, já que a tendência natural é
que voe se disperse com facilidade.
Escorpião - 23/10 a 21/11 - Dê um
tempo nas atividades sociais para
que seu orçamento possa se recuperar. Aproveite o período para colocar em dia as tarefas pendentes.
Sagitário - 22/11 a 21/12 - Você é
livre e independente, porém isso não
o exime de cumprir a tarefas do período. Não deixe coisas importantes
em segundo plano.
Capricórnio - 22/12 a 20/1 - Atividades intelectuais prejudicadas.Que tal
reservar um tempo para meditar sobre suas aflições? Investigue os
motivos de sua angústia.
Aquário - 21/1 a 19/2 - Prepare sua
paciência para lidar com as críticas
que podem surgir devido ao afastamento de sua vida social necessário para salvar seu orçamento.
Peixes - 20/2 a 20/3 - As muitas cobranças nas relações pessoais e nas
profissionais provocam grande desgaste. Evite interagir, priorizando atividades mais analíticas e solitárias.
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Casamento de Matthew
McConaughey e Camila Alves
com vestido de Valadarense

Casou-se na cidade de Austin, no estado
do Texas, nos Estados Unidos, a mineira Camila Alves, de 29 anos, com o ator americano
Matthew McConaughey. Os dois já vivem
juntos há seis anos e têm dois filhos, Levi, de
quatro anos, e Vida, de dois anos e meio. O
casamento, apenas para 100 convidados, foi
no castelo que os noivos compraram há alguns anos...
O toque brasileiro de que Camila fez questão foi seu vestido de noiva, encomendado à
estilista mineira da cidade de Governador
Valadares, Ducarmo Castello Branco, que
mantém seu atelier em Governador Valadares
há 40 anos, atendendo a sociedade tradicional do leste mineiro. Ducarmo é mãe do famoso colunista social do Diário do Rio Doce
Márcio Castello Branco. Camila, mineiríssima, recusou ofertas de Oscar de La Renta e
Giorgio Armani que queriam vesti-la na cerimônia...
O vestido de Ducarmo, que fez furor, é chiquérrimo um longo justo, decote canoa, recoberto de renda com cinco mil pontos de
cristais Swarovski, cauda de cinco metros e
um pequeno véu preso como um lenço...
Camila Alves usou pequena tiara, o que
era seu sonho antigo, e um par de brincos de
diamantes da Cartier...
Eram 100 convidados, que dormiram em
tendas do lado de fora da mansão principal...

Demi Lovato e Britney Spears
não se gostam
Britney
Spears e Demi
Lovato, juradas do “The
X-Factor”,
não se gostam e evitam
se cruzar nos
bastidores.
Para disfaçar o climão, elas trocam mensagens no Twitter, diz o blogueiro Perez Hilton.
“A tensão está chegando em um nível perto de estourar. Há uma rivalidade entre elas e
está quase explodindo – o que é bem louco
se consideramos o pouco tempo de gravações. Demi acha que Britney é meio boba, e
Britney acha que Demi está abaixo dela. Elas
se evitam o quanto podem longe das câmeras”, disse uma fonte.

Zilu sabe do romance de
Zezé di Camargo com
capixaba, diz jornal
A capixaba Graciele Oliveira já namora o
cantor Zezé di Camargo há sete anos. Uma
fonte contou com ao Jornal AGazeta, de Vitória, que é próxima da capixaba que o irmão
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Luciano, na verdade, não odeia tanto assim
o caso extraconjugal de Zezé.
Ele até chama Graciele de “cunhadinha”.
Graci, como é chamada, também acompanha
todos os shows da dupla pelos bastidores.
Zilu, a esposa de Zezé, também sabe do caso.
Dois irmãos dela, inclusive, tratam a capixaba muito bem. Segundo essa fonte, uma vez
Zezé veio até a casa dos pais de Graciele e
conversou com eles.
O cantor garantiu ao pai da moça, na época, para eles não se preocuparem “porque
ele cuidaria dela para sempre”. Graci e Zezé
vão juntos para vários locais, mas o caso
não vaza porque a assessoria de imprensa
dele é “muito forte”. O cantor, no entanto,
não comprou uma casa para a capixaba em
São Paulo, como dizem.

Gisele Bündchen: grávida
Gisele Bündchen tenta esconder, mas os
boatos de que estaria grávida de novo estão
cada vez mais fortes. Ela foi flagrada passeando com o filho Benjamin.
Usando uma blusa justa, ela deixou uma
barriguinha à mostra. Gisele estaria no 3º mês
de gravidez, esperando o 2º filho do jogador
de futebol americano Tom Brady.
Em recente entrevista, Gisele afirmou que
é importante cuidar do próprio corpo. “O exercício físico me ajuda muito. Me deixa mais
leve, mais segura e centrada. Somos sempre
julgadas pela aparência. Ninguém quer saber se eu tenho bom coração, por exemplo.
Hoje em dia as pessoas me aceitam mais e
pedem para eu ser eu mesma, do meu jeito”,
falou.

“Não preciso de conselhos com
as mulheres”, diz Justin Bieber
Justin Bieber diz que não precisa de conselhos sobre mulheres. Em entrevista ao
“Fantástico”, da Rede Globo, o cantor, que
está em viagem pela Europa para divulgar o
disco “Believe”, disse que já se sente bem
mais maduro do que quando lançou seu primeiro disco solo, “My World”, aos 16 anos.
“Eu sinto que estou me tornando o homem
que eu quero ser, meu álbum reflete esse amadurecimento”, afirmou Bieber.

Ronaldinho Gaúcho perde paciência e agride jornalista do CQC.
A passagem de
Ronaldinho Gaúcho
por São Paulo, onde
estreou pelo Atlético-MG contra o Palmeiras, envolveu
uma partida sem
muito brilho, apesar
da vitória dos mineiros, e uma ofensa do jogador a um integrante
do CQC. Em meio a polêmica da existência,
ou não, um exame que mostraria a presença
de álcool no sangue de Ronaldinho durante
sua passagem pelo Flamengo, o repórter Ronald Rios levou um frasco utilizado para coletar urina. “Ronaldinho, aqui tem urina limpa, caso o Atlético resolva fazer o exame em
você”, brincou o jornalista. Nas duas primeiras vezes, Gaúcho, cercado por um batalhão
de seguranças no Pacaembu, ignorou. Na terceira, no entanto, ele perdeu a paciência e ofendeu Ronald. “Enfia no seu c…”, declarou o
camisa 49 do Atlético.

Lindsay Lohan teria
tentado surbornar
caminhoneiro após acidente
Quem pensa
que a atriz Lindsay Lohan não se
mete mais em
confusões está
muito enganado.
Segundo o site
TMZ, o homem
que dirigia o caminhão atingido pelo carro da atriz, na última
sexta-feira (08), contou que Lohan tentou
fugir da cena e seu assistente ainda teria tentado suborná-lo.
O caminhoneiro disse que não havia reconhecido a atriz e que, após a batida, Lindsay
e seu funcionário saíram do carro, pegaram
uma sacola rosa, encheram-na com algo não
identificado e colocaram um monte de roupas em cima.
Lindsay não se pronunciou sobre as declarações do caminhoneiro.

Sertanejo protagoniza cenas
quentes em show
Na primeira noite do Festival de Alegre
2012, o sertanejo Fernando, da dupla com
Sorocaba, protagonizou cenas quentes atrás
do palco principal, durante a apresentação
dos baianos da banda Tomate.
Depois de se apresentar, Fernando trocou
de roupa e ficou nos bastidores. No palco, o
sertanejo também foi visto beijando uma loira alta e misteriosa, enquanto curtia o show e
tomava uns drinks.

Vladmir Brichta tira a toalha e
fica completamente nu em
fotos sensuais.
Vladimir Brichta é um
famoso ator brasileiro.
Sua carreira na TV Globo
teve início em 2001, na
novela Porto dos Milagres. Desde então, já esteve em quatro novelas, e
fez participações em alguns seriados.
Vladimir Brichta tem 34
anos e é pai de dois filhos.
Atualmente está casado
com Adriana Esteves.

Fátima Bernardes
revela fobias ao vivo
A apresentadora Fátima Bernardes, que
estreia seu programa na Globo no dia 25 de
junho, revelou à revista “Veja” que já teve
crises de pânico em voos e atribui a fobia
ao fato de ter se tornado mãe. Ela contou
que, em uma viagem de avião com o marido,
William Bonner, sentiu as pernas tremerem
e o rosto suar. “Aos poucos, a terapeuta me
fez entender que tinha canalizado minha insegurança em não dar conta da criação de
três filhos para os aviões”, disse. Fátima
também falou sobre a época em que decidiu
alisar o cabelo com chapinha. “Foi meu maior equívoco. Percebi que meu cabelo não
era mais só meu. Tinha virado patrimônio
nacional.”
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Vídeos íntimos de Fabio
Assunção e mais famosos
vazam na internet
Virou moda os famosos serem pegos e momentos de intimidade que se tornam publicos: Rômulo Arantes, Ronaldinho Gaucho e outros foram
flagrados e dessa vez um blog
com momentos e cenas íntimas de vários atores foi montado, revelando tudo que eles
tem de mais íntimo.
Fabio Assunção, Paulo Cesar Grande, Paulo Gracindo Junior e outros mais tiveram sua
intimidade revelada por câmeras mais que
indiscretas.

Gracyanne Barbosa alfineta
Viviane Araújo, que está em
“A Fazenda 5?
Gracyanne Barbosa
fez comentários nada
amigáveis a nova peoa
do reality-show “A Fazenda”, Viviane Araújo.
“Engraçado passar
anos com alguém e depois que termina só ter
críticas a respeito (sic)
dela. não houve nada de
bom então pq durou
#dúvida ????”, escreveu Gracianne em seu
Twitter.
Viviane Araújo é ex-esposa do pagodeiro
Belo, atual marido de Gracyanne, e no reality
da Record a estrela dos carnavais cariocas
não poupa críticas ao cantor durante o tempo em que eles foram casados.
Recentemente, ela comentou na fazenda:
“Não foi simplesmente pelo fato da traição,
foi como foi. Ele não teve lealdade comigo.
No momento mais difícil da vida dele eu estava ali, botando a minha cara. Me expondo
demais. As pessoas me viam e parecia que
era eu que estava presa”.

"Já dormi em chão de cadeia",
diz Viviane em 'A Fazenda'
Gretchen e Viviane estão bem próximas no reality show A Fazenda, da
Record. Por conta disso,
as duas sempre fazem
confidências uma a outra.
Em um vídeo divulgado
pela assessoria do programa, Viviane faz revelações para a cantora sobre sua vida pessoal.
"Já dormi em chão de cadeia", disse a peoa.
Vale lembrar que Viviane Araújo ficou ao lado
de Belo quando o cantor foi preso, acusado
de tráfico de drogas e associação ao crime, em
2004. A conversa entre as peoas veio à tona
por conta da ida de Rodrigo, Robertha, Léo,
Vavá, Diego, Shayene e Gustavo para o Celeiro na noite de domingo (10), após o árbitro
perder a Prova da Chave, levando sua equipe
a dormir no local. Na ocasião, Gretchen afirmou que não estava com pena dos colegas de
confinamento: "não tenho pena de ninguém,
até porque pena é um sentimento muito sério.
Dois dias dormindo no chão para quem já
dormiu no garimpo assim como eu não é nada".

16

17 de junho / 2012

acesse: www.jm1.com.br

Celinho, Letícia, Sebastião Moreira
Sebastião Moreira e Júlio (Bolinha)

Késia e Lina Laura

Jefferson Salomão Fadlallah e o prefeito Sebastião
Moreira Bastos

Prefeito Sebastião Moreira Bastos com a esposa Neuza,
Jefferson Salomão, Dr Wagner e amigos

Prefeito Sebastião Moreira recebeu com alegria todos
os cavaleiros em sua fazenda no Córrego do Carvalho.

